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MsZ Svit prerokovalo

Ďalšie investičné akcie dostali zelenú...
Mestské zastupiteľstvo sa stretlo 28. februára 2013. Po úvodných procedurálnych
úkonoch sa poslanci zaoberali schvaľovaním žiadostí záujmových združení v meste o
výpožičku nebytových priestorov. Odsúhlasili všetky 4 žiadosti, ktoré predložili BK Iskra Svit, BKM Svit, ZO SZZ Breziny a CVČ Svit.
Schválili aj prenájom časti priľahlých pozemkov k bytovým domom na Ul. Štefánikovej s. č. 309
a s. č. 278 v cene 0,10 €/m²/rok
ako prípad hodný osobitného zreteľa – žiadatelia ich využívajú ako
záhradky na pestovanie zeleniny
a kvetov.
V ďalšom bode schválili rozpočtové opatrenie v rámci
prenesených
kompetencií
školstva a vzali na vedomie
úpravu rozpočtu Mesta pre rok
2013 z dôvodu pridelenia účelovo určených transferov.

Rozpočet sa upravoval aj ďalším opatrením, ktoré sa týka Zariadenia opatrovateľskej služby.
Vyhoveli žiadosti Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. a schválili zriadenie vecného bremena,
spočívajúceho v povinnosti Mesta Svit strpieť umiestnenie inžinierskych sietí na diaľnici D1.
Na základe znaleckého posudku
ide o výšku 14 316,75 €.
Žiadosti spol. Tatranská s.r.o. Svit,
SNP264/3 o kúpu časti pozemku na Ul. SNP (pri Obchod-

nom centre) pod vybudovanými
parkovacími plochami taktiež vyhoveli – odpredá sa žiadateľovi
za sumu 1,- €/m², spolu za sumu
794,- € ako prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na
to, že žiadateľ vybudoval na

svoje náklady verejné parkovisko.
Podstatná časť bodu interpelácie sa týkala zimnej údržby
ciest v meste a problémov
s ňou súvisiacich. Poslanec J.
Lörincz sa kriticky vyjadril k pracovnej disciplíne zainteresovaných robotníkov a konkretizoval lokality, kde videl najväčšie
problémy – Štúrova a Jilemnického ul.
Poslanec Ivan Zima zas vyjadril spokojnosť s odpratávaním hlavných komunikácií
v meste, priznal však, že na
chodníkoch majú TS značné re(Pokrač. na 2. strane)

74 nájomníkov žrebovalo nové byty
V Dome kultúry sa 7. februára 2013 uskutočnilo zasadnutie 13-člennej komisie zdravotnej, sociálnej, bytovej a verejného poriadku pod vedením predsedu komisie MUDr.
Juraja Lörincza a za účasti zástupcov mesta Ing. Jána Hutníka - prednostu MsÚ, Mgr. Jany Budziňákovej - právničky
mesta, Ing. Pavla Sadloňa, sam. ref. technického úseku a
zástupcov BP s.r.o. Ing. Dany Meriačovej - riaditeľky, Ivety
Kováčovej a Radovana Zajaca.
Toto zasadnutie malo mimoriadne poslanie. Boli prizvaní schválení uchádzači o byt,
pretože sa uskutočnilo žrebovanie bytov už
šiesteho bytového nájomného domu vo Svite na Ul. P. Jilemnického
389/39 - so 74 b.j.
Rekonštrukciu tohto objetku
t. j. bývalej ubytovacej časti hotela Mladosť nerealizovalo mesto Svit, ale súkromná stavebná
spoločnosť Unistav z Prešova,
ktorá tento objekt odkúpila od
akciovej spoločnosti Finchem
Svit.
Mesto následne požiadalo o
úver zo ŠFRB a nenávratnú dotáciu z MVDaRR na odkúpenie
tohto bytového domu do vlastníctva mesta.
Budeme radi, keď na tento
deň budú príjemne spomínať
noví nájomníci. Chcem len podotknúť, že mestu ide o zvyšovanie úrovne bývania, o rozvoj
bývania , o dôstojné bývanie a k

tomuto je potrebná previazanosť občana,
štátu, samosprávy a súkromného sektora.
Soliarová Jarmila,
tajomníčka komisie ZSBaVO

SVIATOK POÉZIE
s rekordnou účasťou
Vansovej Lomnička – jej 46. ročník sa konal
aj na úrovni okresu Poprad a miestom súťaženia sa opäť stalo mesto Svit. Okresná
organizácia Únie žien v Poprade v spolupráci s POS v Poprade a Mestom Svit pripravilo okresné kolo tohto sviatku poézie
27.februára 2013. Súťažilo celkom 16 recitátoriek, čo organizátori právom považujú
za úspech, nakoľko v predchádzajúcom roku ich bolo 6.
Odborná porota v zložení Ján Janík, Luďa Szabová a Mária Šrámková konštatovala veľmi dobrú
úroveň prednesov a rozhodla o tom, že na krajskom kole v Prešove 23. marca budú okres Poprad reprezentovať študentky Gymnázia z Popradu
– Andrea Gemzová, Zuzana Petrovská a Michaela
Vlčková. Blahoželáme a menovaným budeme
držať palce!
Ľ. Kederová
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RADY nielen SENIOROM
alebo opatrnosti nikdy nie je dosť !
V poslednom čase sa množia prípady, kedy sa občania, najmä starší, stali obeťami trestných činov. Preto mestská polícia ponúka niekoľko rád, ako zvýšiť svoju bezpečnosť doma a na ulici.
1. Ako zabezpečiť majetok
2. Ako sa vyhnúť podvodom
3. Ako sa chrániť pred zlodejmi na ulici
4. Ako predchádzať riziku prepadnutia
5. Ako sa správať v cestnej premávke
6. Ak sa niečo stane...........

Dnes I. časť
1. AKO ZABEZPEČIŤ MAJETOK
Starostlivo zamykajte dvere a okná, nezabúdajte ani na podkrovie, poschodie,
malé strešné okná a pivničné okná. A to
aj v čase vašej krátkej neprítomnosti.
Neschovávajte kľúče v poštových
schránkach, v kvetináčoch alebo pod rohožkou. Namiesto toho si nechajte rezervný kľúč u dôveryhodného suseda
alebo priateľa.
Nikdy neotvárajte dvere, pokiaľ sa nepresvedčíte, kto je za nimi.

Odporúčame namontovať na dvere panoramatické kukátko a poistnú retiazku.
Neznámych ľudí nepúšťajte nikdy do
bytu.
Ak je váš dom osamelo stojaci, zvážte
namontovanie domáceho alarmu, ktorý
poskytuje núdzové zabezpečenie proti
krádeži a požiaru.
Počas vašej dlhodobejšej neprítomnosti požiadajte príbuzných, dôveryhodných susedov alebo známych, aby vám
pravidelne vyberali poštovú schránku a
občas skontrolovali neporušenosť bytu.
Nezaťahujte okná bytu roletami – dávate
tým na vedomie, že nie ste doma.
Dbajte na dobrú viditeľnosť vstupu do
domu. Zlodej vždy uprednostňuje „maskovaný“prístup kríkmi či stromami, pretože sa cíti byť dobre krytý.
Pre prípad, že by vás vykradli, je vhodné mať vyfotografované cenné veci, spísané výrobné čísla a pod. Tieto informácie pomôžu polícii v pátraní a uľahčia vaše jednanie s poisťovňami pri likvidácii
poistnej udalosti.

Dôležité telefónne čísla

Hlavne prednášky
Základná organizácia Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých hodnotila koncom februára svoju činnosť na výročnej členskej
schôdzi. Schôdzu listom pozdravil poslanec
MsZ Mgr. Miroslav Jurčák.
Vyslovil uznanie výboru za činnosť v základnej organizácii, ktorý usporiadal v roku 2012 viacero užitočných akcií pre svojich členov. Tieto zmysluplne
obohatili život členov organizácie. Tí sa zaujímali aj
o dianie v oblasti zákonov týkajúcich sa zdravotne
postihnutých a o informácie z oblasti predpisovaných liekov. Tieto otázky budú postupne vysvetľovať kompetentní pracovníci na prednáškach
v tomto roku.
Za výbor ZO
Ing. Ľ. Kuzmíková

polícia
158
integrovaný záchranný systém
112
mestská polícia
0905 636 715
záchranná zdravotná služba
155
hasičský a záchranný zbor
150
blízka osoba
moje telefónne číslo

Pokračovať budeme v ďalšom
čísle mestských novín.

JASLE VO SVITE
REHAB, s.r.o, Súkromné detské jasle otvára
vo Svite na ulici Štúrovej 220 triedu s obmedzeným počtom detí. Poplatok za školné je 230,- eur
/mesiac a stravu 2,50 eur /deň.
V prípade záujmu posielajte záväzne prihlášky
najneskôr do 15.04.2013 na adresu: Súkromné
detské jasle, Francisciho 5, 058 01 Poprad
alebo telefonicky na tel.č. 0904 099 295.

Ďalšie investičné akcie dostali zelenú...
(Dokončenie z 1. strany)

zervy – pochvalne sa vyjadril k tohtoročnej
prevádzke klziska. M. Martočko vyjadril
názor, že v uliciach mesta nevidieť nové mechanizmy na zimnú údržbu a poukázal na nedostatky pred plavárňou a športovou halou. V rámci interpelácií zazneli i otázky
k problémom s cestnými vpusťami – poslanec L. Jašš navrhol, aby sa zmapovali
a výrazne vyznačili - v zime ich TS nemusia
hľadať. M. Berkeš navrhol jeden zo spôsobov čistenia ciest – na vybranú lokalitu - cestu vydať zákaz vjazdu až do jej vyčistenia.
Zaznelo ešte viac rôznych návrhov
a pripomienok a svoje stanovisko podal aj
riaditeľ TS J. Žiak. Osobitne ho pripravil i do
novín, najdete ho na str 3.
M. Berkeš sa dotkol kapacity MŠ vo Svite

– poukázal na jej nedostatočnosť. Na počty
zapísaných detí do 1. ročníka v základných
školách sa opýtal J. Drobný. J. Ryša informoval, že v ZŠ Mierová je zapísaných 29 detí a M.
Smatanová odpovedala, že ZŠ Komenského
ich má zapísaných 66, vr. 12-tich z nultého ročníka. Odzneli aj rôzne názory na dôvody tohto
rozdielu.
Diskusia mala podstatný bod, ktorý podrobne rozvinul primátor R. Abrahám. Išlo v ňom
o investičné priority mesta na rok 2013.
Po viacerých vystúpeniach poslancov
a zamestnancov mesta sa plán investičných priorít mesta schválil a obsahuje 21 najdôležitejších akcií - k tejto téme prinášame taktiež samostatný článok primátora mesta na str. 3.
Na otázku V. Semana, čo sa vykonalo pre
zlepšenie stavu Domu smútku odpovedal J.

Žiak výpočtom konkrétnych prác, ktoré pôvodný nevyhovujúci stav čiastočne odstránili. L.
Jašš poukázal na havarijný stav chodníka na
Ul. kpt. Nálepku a s ním súviacu výstavbu parkovacích plôch pri obytných domoch, diskutovalo sa i o lokalite Pod Skalkou, kde je
priestor pre ďalšiu individuálnu bytovú výstavbu v lokalite nad pílou a bývalej ZUŠ.
K záveru rokovania sa diskutovalo aj
o nevyhovujúcom technickom stave šatní
pre futbalistov na futbalovom štadióne. M.
Jurčák pozval prítomných na program ku
MDŽ – vystúpenie FS Magura 10. marca v DK
– organizuje ho Okresná organizácia Smer-u
SD. Na záver J. Drobný požiadal kompetentných o možnosť vyplatenia dotácií pre kultúrne a športové organizácie v čo najskoršom termíne a v plnej pridelenej výške, nakoľko mnohí sú od týchto finančných príspevkov
bytostne závislí.
vž
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Priority mesta Svit na rok 2013
Jeden zo živých dokumentov, s ktorým sa v mestskom zastupiteľstve v jednotlivých komisiách a odborných útvaroch mestského úradu neustále pracuje, sú priority mesta. V tomto dokumente je formulovaná väčšina potrieb mesta a jeho jednotlivých sídlisk, do ktorých je potrebné investovať, aby boli potreby občanov uspokojené. Potreby sú podľa dôležitosti zoradené do poradia,
v akom sa budú realizovať. O poradí rozhodujú poslanci MsZ. Pri rozhodovaní
o tom, čo sa bude v príslušnom roku realizovať, je najdôležitejšia formulácia
zdrojov, teda finančných prostriedkov, z ktorých sa bude môcť realizácia prioritne vybraných potrieb financovať.
Poslanci MsZ prijali na zasadaní 28. februára 2013 týchto 21 priorít na rok 2013.
Z nich prvých 8 prešlo z uplynulého roka,
ostatné sú novoschválené.
1. Vybudovanie strediska na likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu
2. Vybudovanie komunikácie a parkovísk
k novým bytovkám na sídlisku E
3. Projekty a výkresová dokumentácia
k územnému plánovaniu
4. Výmena plynového kúrenia v Zariadení
opatrovateľskej služby
5. Projektová príprava rekonštrukcie novej
budovy MsÚ
6. Projektová príprava – výstavba 8 individuálnych domov Pod Skalkou
7. Vypracovanie statického posudku na tribúnu futbalového štadióna
8. Výmena okien v nájomnej bytovke na Záhradnej ulici ,2. etapa
9. Krytá plaváreň – výmena okien v priestoroch okolo bazéna a posilňovni
10. Rekonštrukcia novej budovy MsÚ 1. etapa
11. Rekonštrukcia cesty a južného chodníka
na celej Štúrovej ulici

12. Rekonštrukcia cesty a chodníkov od Štúrovej ulice po most ku kostolu
13. Rekonštrukcia centrálnej zóny na sídlisku Pod Skalkou
14. Dom kultúry na sídlisku Pod Skalkou –
výmena okien na poschodí budovy
15. Výstavba parkoviska pri kostole Pod
Skalkou
16. Zakúpenie centrálnej jednotky pre kamerový systém Mestskej polície
17. Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove
Štúrova 87 – Pošta, TS, BP, Knižnica
18. Úprava kolumbária na 2. a 3. poschodí
19. Kúpa parkoviska a pozemku okolo budúcej novej bytovky z Mladosti „A“
20. Realizácia výpuste vody z Nového bagroviska do rieky Poprad
21. Realizácia nového dopravného značenia
v meste
Schválených priorít je mnoho, ich realizáciou sa úroveň bývania v našom meste posunie vpred. Samozrejme, že ostane mnoho
sídlisk a lokalít, kde sa s modernizáciou
a rekonštrukciou počíta v nasledujúcich rokoch.
Všetky priority, ktoré sa tohto roku budú

Zimná realita
Skôr narodení občania mesta si určite pamätajú bohaté nádielky snehu
v zimnom období. Istou raritou mesta bolo v dávnej minulosti aj usporiadanie
pretekov lyžiarov ťahaných motocyklami. Pre túto akciu boli podmienky odpluhovanej cesty bez náležitého posypu. Táto skutočnosť je už dlhé roky za
nami.

Foto: Eva Potočná

Prispôsobujeme sa konkrétnej situácii
údržbou mestských komunikácií podľa
množstva napadnutého snehu. Táto má každý rok iný charakter. Z pohľadu posledných
šiestich rokov zimné obdobie bolo najzložitejšie.
Začiatkom decembra bola nariadená stála
pohotovostná služba piatich dopravných mechanizmov zimnej údržby. Spočívala v nasadení činnosti denne od 03. hod. až do spre-

vádzkovania všetkých hlavných uzlov mesta.
V tejto súvislosti možno konštatovať, že sa
nevyskytli závažnejšie problémy pri výkone
mestskej hromadnej dopravy, prístupe k školám a zdravotníckym zariadeniam, zabezpečení zásobovania, pohybe záchranných
zdravotníckych a bezpečnostných zložiek,
prístupe k energetickým centrám a rekreačným zariadeniam.
Aj keď sme na zimnú sezónu boli dosta-

Rekonštrukcia centrálnej zóny na sídlisku Pod Skalkou
realizovať sú rovnako dôležité. K niektorým
sa vyjadrím. Komunikácia na Štúrovej ulici od
„Kopčeka“ smerom ku odbočke na Záhradnú ulicu je jednou z najviac zaťažených
v meste. Jej stav je viac než kritický. Podobne to je aj s priľahlým chodníkom z južnej
strany, ktorý je totálne zdeformovaný. Komunikáciu na Štúrovej ulici a južný chodník na
jar už nebudeme opravovať. Po prebehnutí
legislatívnych procesov dostanú nový kvalitný povrch. Podobne to bude aj s cestou na
Jilemnického ulici vedúcej smerom ku kostolu.
Ďalšou prioritou v meste, ktorú chcem
spomenúť, je rekonštrukcia centrálnej zóny
na sídlisku Pod Skalkou. To, čo považujeme
za centrálnu zónu, tvorí budova Jednoty
s budovou Domu kultúry a priestor parkoviska MHD. Spoločne so súčasnými majiteľmi
budovy Jednoty, ktorí prejavili záujem ku dielu sa primerane pripojiť, vznikne zóna, ktorá
sa stane konečne príťažlivou. V tejto modernej zóne budú použité viaceré stavebné prvky z riešenia priestoru pred Domom kultúry
vo Svite.
Rudolf Abrahám, primátor

točne pripravení, neustále striedanie plusových a mínusových teplôt malo za následok
klesanie posypového materiálu do spodných
častí odpluhovaných povrchov,čím vznikali
zľadovatené vrstvy.
Táto skutočnosť sa nám prejavila enormnou spotrebou posypových materiálov.Rok
dozadu za celú zimu bolo použitých 110 ton
drveného posypu a 8 ton inertného materiálu, túto zimu sme už použili 225 ton posypu
a 28 ton inertného materiálu a tieto čísla nemusia byť ešte konečné.
V ďalšom sme vykonávali odvoz nahromadeného snehu z kritických miest a prebíjanie
cestných kanalizačných vpustí.
Cez značné úsilie sa nám už z uvedených
dôvodov nepodarilo na 100% uspokojiť požiadavky obyvateľov. Mnohokrát nám k tomu
prispeli aj samotní občania odpratávaním
snehu na mestské komunikácie a hlavne nedisciplinovaným parkovaním motorových vozidiel.
Tým, ktorí nám v tejto situácii vyslovili aj
slová pochopenia, ďakujem, ostatným sa
ospravedlňujem, snažili sme sa vykonať dobrú prácu.
Naša činnosť v rozsahu zimnej údržby sa
neskončila. Čaká nás obdobie náročného
zberu či už strojným, alebo ručným odstraňovaním zbytkov posypových materiálov.
Ing. Július Žiak
riaditeľ TS Mesta Svit
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Príroda sa čoskoro zobudí
Príroda sa o krátky čas prebudí do jari. Záhradkár nikdy nespí, má už pripravené plány výsadby, sadenice, vrúble na štiepenie stromov, či v zemi prvé semená skorej zeleniny a jarných kvetov doma v truhlíkoch.
Táto zima nám pridelila dostatočnej vlahy,
prichádza obdobie ošetrenia stromov jarným
strihom, aby sme sa zbavili starých poškodených konárov, prerastených (metiel), ale
aj konkurenčných konárov. Robíme zmladzovací rez, presvetľovací, ale aj výchovný
rez na mladých stromčekoch. V mesiaci marec oznámime verejnosti termíny ukážky rezov v osadách, poprípade na vybranej záhrade. Tieto rezy majú aj význam pre ušetrenie predjarných, dnes tak drahých postrekov.

Okienko záhradkára
Pozorne si prečítajme poučenia, aby sme
dodržali aj predpísané teploty a čas postrekov, nakoľko opäť môžeme ušetriť množstvo
financií, lebo postrek vystriekaný v iný čas je
nielen neúčinný, ale aj úplne zbytočný.
21. februára som ako predseda zvolal prvé stretnutie predsedov ZO, pomológov a
zástupcov záhradkárov vo Svite. Zhodnotili
sme minuloročné úrody, aktivity a spoluprácu so zástupcami mesta. Najväčšou pýchou
bola podtatranská výstava ovocia a zeleniny
nad poštou, ale aj poučenie záhradkárov na
ukážkach rezu a štiepenia stromov, kde evidujeme v siedmich ukážkach cez 200 účast-

níkov, spolu aj s prídomovými záhradkármi. V
doobedňajších hodinách mali stretnutie
ochutnávky jabĺk, ktoré boli uložené v pivniciach, aby zistili dobu skladnosti a chuť zrelosti.
Pomológovia sa zhodli na tom, že nastáva
čas aj na výsadbu nových stromčekov, upozorňujú, aby si každý preveril informácie o
druhu a výškovej polohe. Pre naše podtatranské oblasti odporúčame jednoznačne
rezistentné odrody (tieto sú odolné voči
chrastavitosti) Amatys, Prima, Selena, Vanda, Rubinola, Lipno, Vltava, Tábor, Viktória,
Florina, Melodie, Rajka, Rozeta, Rosana,
Otava, Zuzana, Topaz, Red Topaz, Orion,
Sírius. Zároveň je potrebné sa poradiť aj s
výberom podpníka, tu odporúčajú M-26,
MM-106 a MM-111.
V ďalšom bode boli dohodnuté úlohy pomoci záhradkárom, ako aj organizáciám a
sympatizantom. Dohodli sme v období zberu
usporiadať mestskú výstavu ovocia a zeleniny v priestoroch Klubu dôchodcov vo Svite
pod záštitou primátora mesta. Nakoniec si
želáme, aby každý našiel v záhradkárskej
činnosti mnoho chuti, elánu, ako aj radosti z
dopestovaných produktov pre zdravú výživu
v rodinách.
Jozef Kalakaj
predseda OV SZZ Poprad, podpredseda
ZO Breziny

SPELEOMÍTING
2013
Na Speleomítingu 2013, ktorý sa za
účasti jaskyniarov z celého Slovenska koná v sobotu 13. apríla 2013 od
9.00 už tradične v Dome kultúry vo
Svite, bude tentoraz hosťom aj známy
filmár Pavol Barabáš, ktorý sa predstaví aj novým premiérovým filmom.

Na BIO-olympiáde
V Poprade sa konalo obvodné kolo
biologickej olympiády kategórie C, ktorá je určená žiakom 8.-9. ročníka ZŠ
a príslušných ročníkov osemročných
gymnázií.
Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov z 8 škôl
okresov Poprad a Kežmarok.
V projektovej časti prvenstvo vybojovala
Nela Gloríková (ZŠ Mierová Svit) s projektom
na tému Monitoring vodnára potočného
a podpora jeho hniezdnych možností na rieke Poprad vo Svite (58 bodov). Druhé miesto porota pridelila Tomášovi Krempaskému
(ZŠ Komenského Svit) za projekt Jeleň lesný a poľovníctvo (56 bodov).
Súťaže sa zúčastnili aj dve mladšie žiačky
z našej školy, ktorých hlavnou úlohou bolo
získavanie skúseností a ich zúročenie neskôr v rámci súťaží s rovesníkmi . Boli to Sárka Pavlovičová zo 7.A a Alenka Balážiková
z 5.A.
RNDr. Danica Božová

ZOZNAM PRIJÍMATEĽOV 2 % - rok 2013
Prijímateľ
Občianske združenie
Folklórny súbor JÁNOŠÍK - SVIT
Občianske združenie
Rodičovské združ. pri ZŠ, Mierová ulica
Občianske združenie
Familiaris
Občianske združenie
Slov. rada rodičovských združení pri MŠ Školská Svit
Občianske združenie
Združenie rodičov pri ZUŠ
Občianske združenie
Detský famózny svet
Občianske združenie
Hokejový klub Svit - Podskalka
Občianske združenie
Slovenská rada rodičovských združení pri MŠ Ul. mieru
Účelové zar. cirkvi a náboženskej spoločnosti Katolícke biblické dielo
Nadácia
Nadácia CHEMOSVIT
Občianske združenie
Atletický oddiel Svit
Občianske združenie
Rodičovské združenie pri ZŠ Komenského Svit
Občianske združenie
Cyklistický klub Energia
Občianske združenie
Mestský kolkársky klub
Nezisková organizácia
Charitatívno-diakonický domov soc.služieb
Občianske združenie
Športový klub Horal-Alto Slovakia
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska
Občianske združenie
Umelecký klub Fantázia
Občianske združenie
Združenie priateľov Združenej strednej školy
Občianske združenie
Ľudová hudba Bystrianka
Občianske združenie
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
Občianske združenie
Basketbalový klub mládeže
Občianske združenie
Dychová hudba Sviťanka
Občianske združenie
Spevokol Senior
Občianske združenie
SVITTASENIOR
Občianske združenie
MŠK Iskra Svit
Občianske združenie
Spevácky zbor Laudamus
Občianske združenie
Futbalový klub

IČO
17068746
17319617/516
42037417
17319617
42037913
37788175
31997741
17319617
37790510
37884867
37883071
37880578
42080835
37884841
37887947
37795741
00628581
42083354
42083711
42085829
178209
37942344
31949037
42086264
42231116
37941780
42078148
37936310

Adresa
Dom kultúry - P.O.BOX 24,Svit
Mierová ul.134
Svit
Kpt.Nálepku 105, Svit
Školská 21, Svit
Kpt.Nálepku 100, Svit
Štúrova 242/42, Svit
Mlynská 8, Svit
ul. Mierová, Svit
Jilemnického 32/A, Svit
Štúrova 101, Svit
Školská 27, Svit
Komenského 2, Svit
Mierová 693/174
Štefánikova 317, Svit
SNP 264/3, Svit
Mierová 84, Svit
Hviezdoslavova 33, Svit
Jilemnického 21, Svit
Štefánikova 38, Svit
Sládkovičova 34/1, Svit
Jilemnického 948, Svit
Štefánikova 35
Mierová 163
Skalná 19
Skalná 19
Mierová 134
Jilemnického 32/A
Štúrova 48
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SVITTASENIOR - Počuli ste už o tejto skupine?
Na slovíčko
s predsedom
Klubu seniorov
Bôrik Alexandrom
Tokárom
 Čo je pravdy na
tom, že k vašim nemalým
aktivitám
a funkciám pribudla
ďalšia?
Je to pravda. Od roku 2011 sa nám podarilo uviesť do života zábavnú skupinu, ktorej
sme dali názov SVITTASENIOR. Splnil sa mi
tak môj dávny sen – robiť aj takýmto spôso-

bom radosť občanom a všetkým poslucháčom či divákom.
 Aké je teda poslanie, či náplň tohto
občianskeho združenia?
Našim zámerom je vykonávať jednoduchú
umeleckú a tvorivú činnosť. Spevákov a muzikantov máme, pridali sa k nim i odvážni herci, tanečníci – samozrejme z radov seniorov
a tak sa nám darí vytvárať zábavné scénky,
hudobné , či tanečné čísla, rôzne klapancie,
vtipy, ale i poetické vystúpenia. Pre zaujímavosť – je nás 30 aktívnych členov.
 Mali Vás už možnosť vidieť diváci aj
na verejnom vystúpení?
Áno, v januári na stretnutí seniorov

s primátorom a poslancami mesta, kde sme
boli schopní 45 minút zabávať publikum
a podľa odozvy – úspešne. Naše druhé vystúpenie sa konalo Pod Skalkou na fašiangovej zábave, kde sme pripravili vinšovačku,
pochod, zahrala tam hudobná skupina Bôrik a pochovali sme i basu.
 Ste spolkom, ktorý je už uzavretý?
Nie, veľmi radi medzi sebou privítame kohokoľvek, kto je ochotný pridať sa k nám
a tak spoločne robiť radosť nielen sebe, ale
najmä ostatným priateľom a divákom, ktorí
potrebujú úsmev na tvári a radosť zo života
i v seniorskom veku.
Poďakovala V.Žoldáková

Čo robí vodnár potočný?
V utorok 26.februára 2013 sa na Strednej odbornej škole vo Svite formou odbornej konferencie konalo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti.
Okrem domácich stredoškolských študentov
sa na podujatí aktívne zúčastnili i hostia - dve
žiačky zo ZŠ Mierová Svit.
Nelka Gloríková z 8.A predstavila svoj projekt,
ktorý bol zameraný na pozorovanie vodnára potočného a podporu jeho hniezdnych možností
vo Svite pri rieke Poprad.
Sárka Pavlovičová zo 7.A obhajovala projekt o
chránených rastlinách v lesoparku Baba pri Svite. Úspešnú obhajobu predstavených prác
oboch žiačok všetci zúčastnení ocenili veľkým
potleskom. V závere konferencie ich organizátori zároveň odmenili i vecnými cenami a krásnymi diplomami.
RNDr. Danica Božová

Viditeľné úspechy Fantázie
Koniec januára je časom polročného bilancovania na školách základných,
stredných aj umeleckých. Už 5 rokov vo Svite úspešne pôsobí SZUŠ Fantázia.
Dôstojne reprezentuje mesto v tanečnom, hudobnom a výtvarnom odbore.
Fantázia na obzore, Hviezdička na streche, Pripútajte sa prosím, Zem menom
láska - to je len niekoľko celovečerných titulov.

Deti svojimi vystúpeniami prinášajú veľa radosti rodičom, učiteľom a všetkým, ktorí vo
Svite navštevujú spoločenské podujatia.
A vystupujú aj za hranicami nášho mesta, na
celoslovenských súťažiach a inde. Niektorí
sme si mohli vychutnať skvelú sviatočnú atmosféru koncertu Vianoce v Letohrádku Dardanely v Markušovciach, kde pod vedením
režisérky Bc.Márie Uhrínovej a Bc.Lenky Loudovej vystúpili žiaci SZUŠ Fantázia s unikátnym umeleckým programom. Počas pôsobenia SZUŠ žiaci získali mnoho významných celoslovenských ocenení. Príprava každého vystúpenia, každej tanečnej choreografie si vyžaduje veľa síl, nápadov a energie. Preto sa
touto cestou chcem všetkým pedagógom poďakovať.
Každý rok škola zaznamenáva nárast počtu
žiakov a rozmanitosť aktivít, s čím súvisí potreba získať viac vyhovujúcich priestorov.
Preto chcem vyjadriť prosbu a zároveň presvedčenie, že sa nájdu pre SZUŠ Fantázia primerané a dôstojné podmienky na vyučovanie
aj v súvislosti s plánmi školy do budúcna, kedy chce zavádzať do vyučovania informačné
technológie, čo si vyžaduje investície aj do reprezentatívnejšieho priestorového vybavenia.
Lepší zvuk škole by pridala nová koncertná, tanečná miestnosť, a určite aj výtvarný ateliér. Deti si to zaslúžia.
Ing. Elena Berezovskijová

SVIT
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Spoločenská rubrika


NARODILI SA

Adrián Hološka, Miriama Želonková, Katarína Uhríková, Karin Horvathová, Simona
Kysacká, Lea Urbanová, Gabriel Budzák

 MANŽELSTVO UZATVORILI
Peter Michalík a Helena Franková, Miroslav Sedmák a Michaela Kisková, Peter
Sorger a Ľuboslava Steinerová, Rastislav
Šašala a Andrea Oravcová

 ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV
Jozef Lisoň, Rozália Kleinová, Zita Drobná,

Spomienky
Dňa 7. februára 2012 dotĺklo ubolené srdce môjho manžela

Júliusa Štulajtera.
Bojoval s chorobou, ale ho premohla.
Uplynul
rok, ktorý bol ťažký pre mňa a celú
ostatnú rodinu. Tí,
ktorí ste ho poznali, venujte mu spomienku.
Ďakuje manželka Katarína

ˇ
Podakovania

75 ROKOV
Alžbeta Váryová
4. apríla uplynie
rok od chvíle,
čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec a starý
otec

Ing. IVAN KOLLÁR, CsC.
Všetkých vás, ktorí ste ho poznali,
prosíme o tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami
Dňa 4. marca
2013 uplynul rok
od chvíle, čo nás
navždy opustil
náš drahý manžel, otec a dedko

80 ROKOV
Emília Vlhová, Anna Sluková, Katarína
Pristačová, Agáta Balážová
85 ROKOV
Anna Godišková
90 ROKOV
Zuzana Bieliková, Meta Eleon Zacharová
92 ROKOV
Margita Dziaková

 NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Matej Jadamczik (75), Ing. Jozef Rusnák (78),Ivan Rástocký (65), Ladislav
Polomský (57), Mária Nováková (83),
Anna Vartovníková (77), Gizela Holubkovičová (86), Ján Stašák (80).

Ján TURČEK.
Ďakujeme zástupcom MsÚ, učiteľom
ZUŠ vo Svite, zástupcom Energochemu,
a.s. a Poľovníckeho spolku, Dychovej
hudbe a Pohrebným službám za vykonanie dôstojnej rozlúčky s našim milovaným

Tí, ktorí ste ho
poznali, venujte
mu, prosíme, tichú spomienku.
Ďakuje manželka Margita a
dcéra Marcelka s rodinou

ktorý nás navždy opustil vo veku 65 rokov. Ďakujeme aj pracovníkom Zariadenia opatrovateľskej služby za vzornú starostlivosť v posledných dňoch jeho života a za účasť všetkým, ktorý sa s ním prišli na poslednej ceste rozlúčiť .
Rodiny Rástocká a Batkeová

Úprimne ďakujeme rím.kat. pánovi farárovi Š. Vitkovi a jeho asistencii a Pohrebným službám za vykonanie dôstojnej rozlúčky s našim milovaným otcom a starým
otcom

Ivanom Rástockým,


Ďakujeme úprimne evanjelickému farárovi pánovi Danielovi Midriakovi, pánovi
kantorovi a zamestnancom Pohrebných
služieb za vykonanie dôstojnej rozlúčky
s našou milovanou dcérou a sestrou

Monikou Ilavskou.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ňou prišli
rozlúčiť a odprevadiť ju na poslednej
ceste, ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Ďakujeme úprimne evanjelickému farárovi pánovi Danielovi Midriakovi, pánovi
kantorovi, zamestnancom Pohrebných
služieb a dychovej hudbe Sviťanka za vykonanie dôstojnej rozlúčky s našim milovaným manželom, otcom a starým
otcom

Pavlom Bruzikom,

Matejom Jadamczikom,
ktorý nás navždy opustil vo veku 75 rokov 6. februára 2013. Zároveň vyjadrujeme úprimné poďakovanie zamestnancom ZOS vo Svite za starostlivosť
a opateru, ktorú mu počas pobytu
v tomto zariadení poskytovali. Ďakujeme
aj všetkým Vám, ktorí ste ho prišli odprevadiť na jeho poslednej ceste.
Dcéry a vnučka



ktorý nás navždy opustil 5. 2. 2013 vo veku 80 rokov. Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a bývalým kolegom, ktorí
ho prišli odprevadiť na poslednej ceste
a prejavmi sústrasti a kvetinovými darmi
sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina


Ďakujeme všetkým kolegom, priateľom
a známym, ktorí na poslednej ceste 7. februára 2013 odprevadili moju manželku

Emíliu NOVOTNÚ.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
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S nádejou v pomoc
Zmrtvychvstalého
‘

Človek často rozmýšľa, prečo je Veľká noc skutočne "veľkou". Iste
nie dĺžkou trvania, ale svojím významom, hĺbkou a poslaním. Jej veľkosť spočíva v zmŕtvychvstaní nášho Pána. V tomto zmysle žiadna
iná nie je väčšia a duchovnejšia. Len tá, ktorá prináša skutočný život
a vymaňuje človeka z tmy, do ktorej ho ponoril hriech. Človek navždy
pamätá na toho, kto ho oslobodil z akejkoľvek biedy. Ježiš Kristus
rozbil jarmo hriechu a urobil z nás nových ľudí. Vyprosujeme všetkým obyvateľom Svitu hojné ovocie tejto novosti života, života bez
pút, bez otroctva hriechu, no vždy s nádejou v pomoc Zmŕtvychvstalého.
Štefan Vitko, farár
Vladimír Malec, kaplán
Patrik Solár, kaplán

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!

- Kristus vstal zmŕtvych! Skutočne vstal z mŕtvych!

ˇ ˇˇzivotom v nádeji vzkriesenia
Krácat
Na jednom zvone vo veži nášho kostola sa nachádza nápis z Jánovho evanjelia:
„Ja som Cesta i Pravda i Život, nik neprichádza k Otcovi ak len nie skrze mňa.“
(Poznámka: „Ja“ znamená Krista, nie zvon.)
Prianím k tohtoročným veľkonočným sviatkom spojeným s hlasom tohto zvona je, aby sviatočné dni a udalosti v nich prežívané znamenali pre obyvateľov nášho mesta priblíženie sa k tomu,
ktorý nám dal možnosť kráčať životom v nádeji vzkriesenia.

Bohoslužby, spoveď a Večera Pánova v evanjelickom kostole
počas Veľkého týždňa a Veľkej noci 2013 :
24.3.
24.3.
28.3.
29.3.
29.3.
31.3.
1.4.

Kvetná nedeľa
8.15 h pašiové služby Božie
Kvetná nedeľa
16.30 h spoveď a Večera Pánova
Zelený štvrtok
16.30 h spoveď a večera Pánova
Veľký piatok
8.15 h pašiové služby Božie
Veľký piatok
9.00 h spoveď a večera Pánova
Veľkonočná nedeľa8.15 h služby Božie
Veľkonočný pondelok 8.15 h služby Božie

Daniel Midriak
evanjelický farár

Chrám sv. Cyrila a Metoda – Gréckokatolícka cirkev
24. marec
28. marec

(Kvetná nedeľa)
13.30 h – Svätá spoveď
(Svätý a veľký štvrtok) 15.00 h - Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
19.00 h - Strasti
29. marec
(Svätý a veľký piatok) 17.00 h - Večiereň s uložením plaščenice
30. marec
(Svätá a veľká sobota) 17.00 h - Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
31. marec
(Svätá a veľká nedeľa Paschy)
5.00 h - Utiereň vzkriesenia, požehnanie jedál
10.00 h - Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, myrovanie
15.00 h – Večiereň Paschy
1. apríl (Svetlý pondelok)
10.00 h - Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií
2. apríl (Svetlý utorok)
8.00 h - Liturgia sv. Jána Zlatoústeho

Pri jednej príležitosti slávil toho
času už emeritný pápež Benedikt
XVI. svätú omšu na otvorenom
priestranstve pred davom ľudí.
Počas svätej omše sa strhla silná
búrka a vietor. Ceremoniár stojaci blízko svätého otca chcel odviesť pápeža do bezpečia, aby sa
chránil. No svätý otec v tej chvíli
pokojne ostal stáť a povedal:
„Zostaneme tu.“ Možno sa nám
zdá, že v dnešných dňoch svätý
otec odišiel, opustil svoje miesto,
no on predsa zostáva na mieste.
Ostáva na mieste, kde ho Boh
chce mať a aj v tomto čase čelí
búrke vo svete a vedie duchovný
zápas, ako to stále robil.
Svetom hrmí búrka a my ľudia
sa v nej zmietame. Nemyslím len
krízu samotného človeka – jeho
života, ale aj ekonomickú, ktorá
je práve výsledkom krízy skutočných hodnôt života. Boh sa nám
núka ako zdroj sily pre náš život.
Veď Ježiš prešiel na zemi búrkami ako bohočlovek. Dokonca zakúsil utrpenie a smrť na vlastnom
tele kvôli nám. V tomto je nám posilou, ale aj vzorom. On je posilou, ale aj zdrojom víťazstva. Lebo
Kristus je živý, On je víťaz. V tomto
môžeme mať dôveru a obstáť
v búrkach, ktoré nám prináša život a terajšia situácia vo svete.
Vyprosujeme všetkým Vám radostné a požehnané sviatky
vzkriesenia Pána!

o. Marek Kaľata,
správca
gréckokatolíckej farnosti Svit

SVIT

 MRÁZIK , ktorý poriadne zamrazil



Keď som sa dozvedela, že vedúci detského divadelného súboru Improopona pri ZUŠ vo Svite pán Martin Fečunda sa
rozhodol s deťmi naštudovať “Mrázika“ od autora Nikolaja
Erdmana, nebola som z toho veľmi nadšená. Veď túto ruskú
rozprávku už pozná naozaj každý. Keď poviem, že som ju za
svoj život videla už aspoň 30-krát, tak určite ani trocha nepreháňam.
Bola som zvedavá, ako zvládnu
túto náročnú rozprávku poznamenanú ruským folklórom deti, najmä keď viem, že má pomerne široké obsadenie. Dočkala som sa
naozaj príjemného prekvapenia.
Bol to „Mrázik“ v prevedení tak,
ako ho poznám z ruskej rozprávky, chýbali mi tam iba lúpežníci.
Dokonca si dovolím povedať, že v
určitých momentoch som sa zabávala lepšie, ako pri tej filmovej
verzii.

Babička, ktorá dovolila Ivanovi
urobiť dobrý skutok a energicky
mu vyskočila na chrbát, bola naozaj super. Ľudmilka Harajdová
predviedla, že divadlo hrať vie a s
postavou babičky sa rozprávkovo
stotožnila. Takisto Macocha v podaní Lenky Zimovej dokázala byť k
Nastenke taká zlá a škaredá, že to
detské publikum až pohoršovalo.
Nastenka (Zuzka Zimová) bola
jemná, tichá, milá a poslušná, že
si získala srdce nielen každého
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dieťaťa, ale aj nás dospelých.
Zato Marfuška (Ivanka Potočná) bola hlasná, nafúkaná,
zkrátka rozmaznaná, tak ako to
má byť. Musím povedať, že si s
touto nevďačnou úlohou poradila na jednotku. Hríbik, to bol
celý Matúš Prokop, veselý,
hravý, nespútaný. Táto úloha
mu sedí. Výborný herecký výkon podali aj jeho súrodenci
Zuzka Prokopová ako mama,
ktorá chce dobre oženiť svojho
nie príliš rozumom a statočnosťou obdarovaného syna (Tomáš Prokop). Úlohu zlej, strašidelnej, energickej, ale aj hlúpej
Ježibaby naštudovala Kristína
Gažiová. A bola to Ježibaba taká, ako má byť, aj s chalúpkou
na kuracej nôžke.
Aj ďalšie menšie postavy,
ktoré hru dopĺňali, pôsobili milo a žartovne (napríklad Žobrák, Matej Kováč) a veľmi
pekne bol v hre vyobrazený kohút (aj s malými kurčiatkami).
No, a čo Ivan – bohatier (Mikuláš Zima) - tomu by som popriala do ďalších vystúpení ešte viacej sebavedomia a bohatierskej guráže, aj keď musím
uznať, že s každým ďalším
predstavením bol lepší a lepší.
Postavami z radu dospelákov bola Rozprávačka v podaní
Aleny Kolumberovej, ktorá sa
mi zdala príliš vážna do rozprávky s takým veselým koncom. No a ktože stvárnil samotného Mrázika? Bol to sám
pan učiteľ Martin Fečunda.
Škoda, že v divadle nie je

viacej chlapcov, aj on by už určite chcel byť nahradený nejakým šikovným žiakom.
Ku celej tejto hudobnej rozprávke nesmiem zabudnúť dodať, že celý dej bol dotváraný
ruskou hudbou so spevom a
hlavne tanečníčkami tanečnej
skupiny Štýl pani Vlasty Horňákovej.
Mne osobne sa najviac páčilo takmer baletné stvárnenie labutí, z ktorých nakoniec v choreografii Ivan jednu zastrelí.
Celé predstavenie dokresľovali krásné kulisy, ktoré boli väčšinou zapožičané z KD v
Poprade (ježibabina chalúpka, Mrázikov kostým a jeho sane), ale aj tie, ktoré vyrábali
deti zo ZUŠ vo Svite pod vedením pani učiteľky Kolumberovej. Prekrásne boli aj kostýmy, za ktoré patrí vďaka pani
Alici Skokanovej a jej žiakom
zo SOŠ Svit.
Na záver musím pochváliť
pána učiteľa Fečundu aj všetky deti z divadelného súboru
ImproOpona za nadšenie,
trpezlivosť a veľké množstvo
hodín strávených pri naštudovaní tejto náročnej rozprávky.
Zároveň im chcem popriať veľa úspechov na súťažiach a
búrlivý potlesk všade, kde budú vystupovať.
Verím, že sa tomuto detskému divadelnému súboru podarí „oprášiť“ tradíciu amatérskeho divadla vo Svite.
Eliška Zimová, Svit

Luxus nie – dizajn áno
Recyklácia je v súčasnosti nevyhnutnosťou. Zdôrazňovať a upozorňovať na dôležitosť recyklácie a triedenia odpadu hlavne
mladým ľuďom je veľmi dôležité, aby ďalšie generácie vedeli, ako chrániť životné
prostredie a planétu.
Súťažou Recyklátor chce firma Coca-Cola zaujímavou a efektívnou formou informovať mládež o dôležitosti recyklácie a súčasne podporiť ich záujem o
tvorbu na princípe recyklácie.
Do tejto zaujímavej súťaže sa prihlásila aj naša škola na Ul. mieru vo Svite, ktorú reprezentuje 5-členný
tím v tejto zostave: Patrícia Ceľuchová, Martina Jurčová a Janka Petrovská zo 7. C triedy, Patrícia Semanová a Martina Hrušková z 8. A. Dievčatá pod vedením učiteliek Aleny Slavkovskej a Ľubice Levockej
vytvorili z PET fliaš od firmy COCA-COLA zaujímavé
a originálne dielo slimáka. Tvorba diela im trvala necelý mesiac.
Vytvorené umelecké diela bude hodnotiť špeciálne

vybraná porota z osobností umeleckého sveta na základe zaslaných fotografií.

Držme si teda palce a verme, že naša snaha bude patrične ocenená.
Ing. Ľ. Levocká,
Mgr. A. Slavkovská
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ALTO má už 20 rokov
Súčasne so vznikom samostatnej Slovenskej republiky vznikla vo Svite firma
ALTO Slovakia s.r.o., ktorá sa od svojich začiatkov venuje vývoju, aplikovaniu
a servisu hotelových a reštauračných informačných systémov. Za týchto 20
rokov už získala medzi svojich klientov viac ako 600 zákazníkov z hotelových
a reštauračných prevádzok. Na čele firmy stojí po celých tých 20 rokov pán
Ing. Ivan Zima (pozn. poslanec mesta Svit).
Firma Alto sa ale podieľa aj na kultúrnom a
športovom živote v meste Svit. Je sponzorom
celého radu divadelných predstavení, koncertov a iných umeleckých podujatí. Je podporovateľom mnohých športových akcií, ako
napr. svitského streetballového turnaja.
Predovšetkým je však hlavným sponzorom
medzinárodného MTB (cyklistického) preteku HORAL, ktorý bude mať tohto roku už 14.
ročník a rozrástol sa aj do 3-dňového etapového preteku HORAL TOUR, ktorý je jediným svojho druhu na Slovensku. Každoročne priláka do nášho mesta okolo 600 pretekárov a množstvo ďalších ľudí. Celé podujatie je vždy sprevádzané aj koncertami rôznych hudobných kapiel.
Firma Alto Slovakia podporuje aj deti – finančnou pomocou pri stavbe multifunkčného ihriska pri ZŠ Mierová, finančnou pomocou pri organizovaní výletov ZŠ Komenského
s kamarátmi z Českej Třebovej, podporuje aj
detské divadlo ImproOpona, SZUŠ Fantázia
a svitský detský lukostrelecký oddiel.

Podľa svojich možností sa snaží podporovať aj iné podujatia v meste Svit a jeho okolí
napr. cenami (tombolou) – Ples Únie žien,

Folklórny festival v Liptovskej Tepličke, festival Country Šuňava, Country ples na Šuňave
a pod.
Oslava tohtoročných 20-tych narodenínbola spojená s konaním už 4.reprezentačného plesu firmy, ktorý si získava stále väčšiu
obľubu. Bohatý kvalitný program a výborná
zábava nás uistili v presvedčení, že určite prídeme aj budúci rok.
Kamarát, cyklista, spoluorganizátor
Horala a plesový tanečník Ondrej Soják

Na obr. dole 4. reprezentačný ples
firmy Alto.

Inzeráty
 Predám 3-izbový byt s balkónom vo
Svite na sídl.“A“ v „čínskom múre“. Kompletná rekonštrukcia, cena dohodou. T.č.
0904 722 304.
 Predám vo Svite 2-izbový byt s balkonom v tehlovej bytovke, pôvodný stav + vymenené plastové okná. Obytná plocha 57
m2 + 2 pivnice v suteréne. Cena 32 tis.
eur. Kontakt: 0907132763.
 Predám poschodovú posteľ s roštami
a matracami, 190 x 95 x 173 cm, dva veľké zásuvné úložné priestory na kolieskach,
poličky na knihy, dva varianty poskladania.
149 eur. 0905 905 384.

Predám tatranský profil
- perodrážka, brúsený
I. trieda 3,80 eur, II. trieda 3,10 eur
v ponuke aj dlážkovica a dokončovacie lišty. Doveziem.
Tel: 0915 863 227, 0911 168 982.

Franková - PROFICREDIT
Zamestnanecká pôžička!
Aj pre dôchodcov a SZČO.
od 300 - 3000 € od 6000 - 100 000 €
- ručenie nehnuteľnosťou
BEZ REGISTRA!
0911/913849, Poprad, Moyzesova 25

SVIT

10

ˇ
Masiek nebolo vela,
zábavy však nechýbalo!
Podstatne menej masiek ako v minulosti prišlo na celomestský
karneval do Športovej haly Iskra Aréna. O to viac priestoru mali deti na šantenie a karnevalový „výbeh“. V programe sa predstavili tanečníci z CVČ pri obidvoch MŠ, gymnastky, TS Štýl i UK
Fantázia. Stálicou karnevalu je už Nikola Remeňová-talentovaná
speváčka. Masky hodnotili tety z knižnice, žrebovala sa aj tombola
a z detských tváričiek bolo zrejmé, že takáto zábava sa im páči. Takže opäť o rok – a žeby už v Spolcentre?
-vž- FOTO: S. Pjaták

Karneval a fašiangy Pod Skalkou
V januári Únia žien a MŠ Pod Skalkou usporiadali pre naše najmenšie ratolesti detský karneval. V sprievode rodičov a starých rodičov vstúpili do sály všetky rozprávkové bytosti, princezné, zvieratká, piráti a mnoho iných krásnych masiek. V réžii dvoch šašov (N. Kumorovitzovej a M. Šutákovej) sa masky
predstavili, tancovali, súťažili, hrali sa a za všetku námahu boli odmenené sladkosťami. Veríme, že aj v budúcom roku sa zídeme v takom hojnom počte a budeme sa tešiť spolu s deťmi.

Karneval nechýbal ani v MŠ
na Mierovej ulici vo Svite

9. februára Únia žien Pod
Skalkou usporiadala fašiangovú
zábavu.Slávnostným prípitkom ju
otvorila predsedníčka J. Bobulová a vyzvala do prvého tanečného kola primátora. Znel Viedenský valčík a ten nikomu už v úvode nedal sedieť. V programe sa
predstavila Súkromná umelecká
škola Fantázia, súbor Vagonár a
p. Kohút so svojimi gajdami.
Predjedlo a večeru pomohol
pripraviť p. Žemba, za čo sme

mu veľmi vďační, ľudia nešetrili
slovami chvály. Do tanca hrala
skupina New Line a tanečný parket bol plný až do rána, až do rána bieleho.
Nemálo času sme venovali výzdobe, ktorú navrhli p. Ilavská a
J. Diabelková. A aj harmonika P.
Havlíka prispela k dobrej nálade.
Všetkým, ktorí pripravovali a
pomohli, ešte raz veľké ďakujem, a dúfam, že o rok sa stretneme opäť.
Jana Bobulová
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Jarné prázdniny v Centre voľného času
Jarné prázdniny, dni voľna a oddychu, využili členovia záujmových
krúžkov Centra voľného času vo Svite na šport, výtvarnú tvorbu i zábavné vzdelávanie.
Týždeň prázdninových aktivít sa začal súťažou O majstra Svitu v kickboxe. Pod vedením pána Jozefa Kleina, trénera svitských
kickboxerov a medzinárodného rozhodcu,
sa rozpútali boje o titul. V kategórii starších
žiakov zvíťazil Richard Lukáčik z Popradu,
najlepší zo svitských kickboxerov Jakub
Giacko bol na 3. mieste. V kategóriách začiatočníkov sa stali Majstrami Svitu Samuel
Fecko, Peter Pirožek a Jozef Fabián, všetko
členovia z krúžku kickboxu v CVČ.
Ďalší športovci, ktorí súťažili, boli tenisti.
Hralo sa v malej telocvični športovej haly.
Priestor telocvične bol trochu obmedzením
pre malých tenistov, ale športové nadšenie a
snaha hrať čo najlepšie a uspieť, bola viditeľná vo všetkých zápasoch. Hralo sa systémom každý s každým na skrátené hry. V turnaji zvíťazil Ján Mareček. Zápasy rozhodoval
Ing. Jozef Bednárik, tréner tenisového krúžku CVČ.
V utorkové dopoludnie dostali priestor na
vlastnú tvorbu výtvarníci. Zo sadry robili rôzne odliatky a z nich potom magnetky. Technikou kašírovania zo servítok tvorili plastické

obrázky kvetov a zvierat.
Záver prázdninových podujatí patril zábavnému učeniu. Členovia klubu dobrovoľníkov
Šumienky strávili v CVČ na Šumienkovskom
večere školenie o dobrovoľníctve (na obrázku). Naučili sa, čo je to dobrovoľníctvo,
supervízia, teambulding, kto je koordinátor a

aký význam má dobrovoľníctvo. Boli to dva
dni plné aktivity, zážitkov a hier.
Jarné prázdniny v CVČ boli naplnené zábavou, športom, pohybom, stretnutiami s
kamarátmi a zmysluplnou činnosťou.
Naďa Kumorovitzová

Posledný január
s odmenou
Posledný januárový týždeň už neodmysliteľne patrí k hodnoteniu 1. polroka
školského roku. Žiaci prvého stupňa ho
ukončili karnevalom a následne im boli
rozdané vysvedčenia. Aj naši učitelia
a pani vychovávateľky dostali voňavé
a pestrofarebné vysvedčenia, ktoré v nich
vyvolali slzy dojatia, ale predovšetkým
úsmev na tvári rodičov, ktorí nás príjemne
prekvapili úprimným poďakovaním za
vzdelávanie a výchovu ich a našich detí.
Taký bol posledný januárový deň v ZŠ na
Mierovej ulici...
ZŠ Mierová Svit
Na obr. obdarované učiteľky
1.stupňa ZŠ Mierová

Ďakujeme deťom!
Prvého marca dopoludnia praskal náš Dom kultúry vo Svite vo
švíkoch – deti vo veku od 2-8 rokov si užili koncert Spievankovo
umelcov Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho (obr. vpravo).
Musíme priznať, že lístky sa minuli za 5 dní a je pár rodín, ktoré sa
bohužiaľ, z kapacitných dôvodov na koncert nedostali... Keď je niečo
umelecky kvalitné, predá sa to samo! A týmto smerom sme sa rozhodli v našom občianskom združení celý tento rok ísť. Pre malé deti je
Spievankovo „totálna špička“, tak, ako pre teenegerov Majk Spirit, pre
milovníkov kvalitnej knihy a cestovania Boris Filan a pre zážitok z koncertu kapela IMT Smile s Ivanom Táslerom. A práve na ich koncert vás
na futbalový štadión do Svitu 25.mája o 20,00 hod. srdečne pozývam.
Za podporu koncertu Spievankovo ďakujeme Nadácii Chemosvit a
Baliarňam obchodu Poprad.
Mgr. Milan Špiner
predseda Klubu rozvoja kult. a šport. činnosti
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V marci uplynie 115 rokov od narodenia zakladateľa nášho mesta

Ján Antonín Baťa
(*17. 3. 1898 -  23.8.1965)
Budovateľ prvého závodu
a osady Svit pri Batizovciach sa
narodil 17.3.1898 v Uherskom
Hradišti. Chlapcovi dali meno
Ján Karel. Keď mal chlapček 6
rokov, zomrel mu otec Antonín
Baťa. Odvtedy ho v skutočnosti
vychováva o 22 rokov starší nevlastný brat Tomáš Baťa, zakladateľ firmy „Baťa a.s.“
Počas výchovy a vzdelávania
sa Ján prejavuje ako pracovitý,
cieľavedomý a technicky zdatný.
Fascinuje Tomáša svojim entuziazmom, tvorivosťou a organizátorskými schopnosťami. Preto
ho v dospelosti poveruje mnohými úlohami vo svojej firme.
V roku 1929 vzniká svetová
hospodárska kríza. V zložitom
hospodárskom období prenecháva Tomáš Baťa riadenie jestvujúcich podnikov vtedy 31
ročnému Jánovi a sám sa venuje
perspektívnemu rozvoju a budúcnosti firmy. Už 23. 4. 1931
vytvára spoločnosť „Baťa a.s.“
Zlín. Následne 10. 5. 1931
ústnou trhovou zmluvou predáva
všetky akcie a v záveti zo dňa
19.5.1931 písomne odovzdáva
majetok v hodnote 50 miliónov
Kčs Jánovi, 8 miliónov Kčs svojej manželke a 22 miliónov Kčs
vlastnému neplnoletému synovi
Tomíkovi.
Hospodárska situácia je veľmi
zlá pre pretrvávanie svetovej
hospodárskej krízy. Dovoz surovín, hlavne kože a kaučuku na
obuv je stále obťažnejší. V lete
precestuje Tomáš s Jánom Juhosláviu a strednú Európu. Hľadajú vhodné pozemky aj na Slovensku pre možné umiestnenie
továrni. V decembri 1931 až januári 1932 vykonáva Tomáš letecky veľmi nebezpečnú a náročnú cestu do Indie. V tomto
ťažkom období keď chce letieť
do Švajčiarskeho Möhlinu Tomáš Baťa pri havárii lietadla zahynie.
Ján Baťa je vtedy najvyššie postaveným manažérom firmy. Jeho sila spočíva v tom, že je charizmatickým človekom s technickým nadaním a predpokladmi na
riadenie.
Nikto nespochybňuje jeho nástupníctvo po Tomášovi, ani závet, ktorý bol nájdený v trezore.
Ján Baťa už v nasledujúcom
roku 1933 buduje továreň vo
Francii. Po nástupe fašizmu je
proti nemu vedená nenávistná
kampaň, že je žid aj Nemec. Vo

Švajčiarsku je blokovaná jeho výroba v Möhline. Továreň vybudovaná v Poľsku často nepracuje
pre štrajky, najmä po uzavretí
zmluvy Poľska s fašistickým Nemeckom v roku 1934.
Ambiciózny podnikateľ Ján
Baťa sa nevzdáva. Rozhoduje sa
okrem obuvi rozšíriť výrobný sortiment aj o ďalšie výrobky.
Na Slovensku sú v období krízy štrajky, bieda a vysťahovalectvo. Pritom sú na Slovensku potrebné surovinové zdroje ako
množstvo dobytka, rozsiahle nevyužité pozemky a bohatstvo lesov. Významný slovenský politik
a národohospodár Dr. Milan Hodža je vo vláde ČSR ministrom
poľnohospodárstva od roku
1932. Nabáda Baťovcov k podnikaniu na Slovensku. Pripomína
heslo Baťovskej podnikavosti –
potrebu slúžiť verejnosti. Potreba nielen obúvať ľudí, ale aj obliekať a baliť potraviny sa už dá
na základe vyvinutých technológií vo svete uskutočňovať aj na
Slovensku.
Zo základnej suroviny – dreva
a celulózy sa už dajú vyrábať
umelé viskózové vlákna aj obalový materiál na potraviny – viskózová fólia – celofán. Je známa
história tejto myšlienky, nepoznáme však s určitosťou jej autora.

Už v roku 1934 zabezpečuje
Ján Baťa výstavbu „Pokusnej stanice“ na výrobu umelého viskózového vlákna z celulózy na lacno kúpených pozemkoch od obce Veľká blízko Batizoviec. Výsledky pokusov sú priaznivé
a kalkulácie dobré. Kilogram celulózy stojí 2,- Kčs a viskózového
hodvábu 20,- Kčs. V blízkosti
„Pokusnej stanice“ je kvalitná vo-

da, cesta, železničná trať.
V okolitých dedinách je množstvo pracovníkov.
Ján Baťa sa definitívne rozhoduje a dňa 18.6.1935 sa kladie
základný kameň výstavby prvej
výrobne viskózového hodvábu –
Svit-I. a budúcej osady Svit.
Po uvedení tejto výrobne do
prevádzky už dňa 8.4.1936 si
prezerá počas návštevy túto výrobňu. V príkazovej knihe dáva
k nej pripomienky a do konca roka 1936 zabezpečuje vybudovanie aj druhej výrobne – Priesvit-I.
na výrobu obalového materiálu
na potraviny – celofánu. Začínajú sa budovať rodinné domky pre
pracovníkov a vzniká osada Svit.
Už v roku 1937 začína výstavba
modernejšej výrobne viskózového umelého hodvábu – Svit-II.,
ktorá bola uvedená do prevádzky
v roku 1938. Pre zabezpečenie
sebestačnosti a znižovanie nákladov, ako aj ďalšieho rozvoja
sa budujú ďalšie prevádzky –
Svitňa, Slovlna, Výrobňa textilu,
sírouhlíka, sódy, zlievareň, strojáreň a i.
Činnosť Jána Baťu za 6 rokov
v dobe hospodárskej krízy bola
vysoko hodnotená pri udeľovaní
čestného titulu doktora technických vied Vysokou školou Dr.
Eduarda Beneša dňa 26. 3.
1938. Dr. Ján Baťa zvýšil zamestnanosť o takmer 15 000 pracovníkov v ČSR a vo svojich továrňach vo svete až na 80 000. Pri
nedostatku odbytu výrobkov neprepúšťa pracovníkov ale hľadá
náhradné riešenia. Buduje letiská, známy Baťov kanál a iné.
V závodoch buduje výskumné kapacity, študijné ústavy a vlastné
Baťove školy práce. Usiluje sa
o rovnomerné rozmiestňovanie
priemyslu v ČSR. Rozposiela knihu „Budujeme stát pro 40 milionů“ významným národohospodárom ČSR. Dáva spracovať projekty cestnej siete a výstavby
diaľnice cez celú ČSR.

Dr. Ján Baťa navštevuje v lete
1938 vtedy už predsedu vlády
ČSR Dr. Milana Hodžu s otázkami budovania cestnej siete
a realizácie svojich plánov. Ten
už má vtedy iné starosti. Usiluje
sa hlavne o zaistenie obrany
ČSR. Navštevuje tiež prezidenta
Dr. Eduarda Beneša s požiadavkou obrany ČSR v prípade napadnutia Nemeckom. Nepohodli sa. Vláda aj prezident veria
v otázke obrany ČSR dohodám
s Anglickom a Franciou. Prichádza veľké sklamanie.
Dr. Ján Baťa sa po Mníchovskom diktáte energicky a tvrdo
vyjadruje k V. Británii a Francii,
že „pribili ČSR na kríž“. Počas
obchodnej cesty do Nemecka
ho v novembri 1938 zadržalo
gestapo. Po zásahu českej vlády
ho prepustili s podmienkou, že
sa stretne s H. Göringom. Aj keď
toto stretnutie dlho odmieta, po
vzniku „Protektorátu Čiech a Moravy sa s ním nakoniec stretáva.
Práve toto stretnutie posilnilo jeho rozhodnutie emigrovať, ale
bolo tiež príčinou rôznych neskorších dohadov a obviňovaní.
Dňa 15.4.1939 si zmenil meno na Ján Antonín Baťa a čoskoro emigruje aj s rodinou do USA,
kde začína budovať budúce sídlo Baťových závodov – Belcamp.
Tomáš Baťa junior emigruje s
matkou do Kanady. V emigrácií
dochádza k prvým roztržkám
medzi J. A. Baťom a Tomášom
Baťom juniorom pri budovaní závodu v Kanade a v otázkach dedenia majetku.
V USA je proti J.A.Baťovi obuvníckou konkurenciou vedená nenávistná kampaň. USA mu nepredlžuje vízum, preto v roku
1941 odchádza s celou rodinou
do Brazílie. Tu postupne buduje
nové mestá a závody pod názvami Batatuba, Bataguacu, Bataypora a Mariapolis. Poskytuje tisícom ľudí prácu a vzdelanie. Za
túto činnosť je v roku 1957 nominovaný brazílskou vládou na
Nobelovu cenu za mier. Nominácie sa vzdáva v prospech brazílskeho maršala M. C. Rondona.
Počas vojny v rokoch 1939 –
1945 J.A.Baťa tajne štedro prispieva na český odboj, činnosť
československej exilovej vlády
vo Veľkej Británii aj na prípravu
a materiálne zabezpečenie SNP.
Odmieta sa oficiálne pripojiť
k odboju, najmä preto, aby chránil zamestnancov svojich firiem
v bývalom Československu, ale
aj v ostaných štátoch Európy,
kde mal svoje podniky.
Z rôznych, ale najmä konkurenčných dôvodov vlády USA
a V. Británie zaraďujú J. A. Baťu
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na čiernu listinu kolaborantov
s nacistami. Československej vláde to aj po vojne vyhovuje a v procese dňa 2. 5. 1947 Národný súd
v Prahe odsudzuje v neprítomnosti J.A.Baťu na 15 rokov väzenia
a konfiškáciu majetku bez náhrady.
Tesne predtým 29.3.1947 Tomáš Baťa junior s matkou žalujú
J.A.Baťu za podvod pri získaní majetku po 13. 7. 1932. Prebieha
množstvo súdov o majetok v rôznych krajinách, nakoniec v roku
1958 a 1961 v USA. Všetko na súdoch bolo vždy pripravené „vhodným spôsobom“, tak, aby sa nič
neudialo v prospech J. A. Baťu.
Za tohto stavu Tomáš Baťa junior ponúka J.A.Baťovi určité odstupné za vysúdený majetok, ak
ukončia spor. Dňa 26.3.1962 píše
J.A.Baťa Tomášovi Baťovi juniorovi
a vzdáva sa v jeho prospech všetkých akcií fy „Baťa a.s.“ Zlín z 12.7.
1932.
Unavený dlhými súdnymi spormi
a štvanicami J. A. Baťa dňa 23. 8.
1965 v Sao Paulo v Brazílii umiera.
Celé desaťročia ani USA ani V.
Británia nevysvetlili, prečo bol J. A.
Baťa zapísaný na čiernu listinu. Aj
československej vláde to vyhovovalo a napriek urgenciám J.A.Baťu
po vojne dokonca žiadala, aby nebol z čiernej listiny vyškrtnutý.
Takto sa podarilo zničiť dobré
meno a povesť J.A.Baťu a urobiť
z neho a z celej jeho rodiny štvancov, ktorí sa do Československa
nemohli vrátiť.
Potomkovia J.A.Baťu sa nevzdávali, pretože im otec vždy tvrdil, že
„pravda nakoniec vypláva na povrch, ako olej na vodu“.
V obnovenom procese s J. A.
Baťom dňa 25.6.2007 v Prahe bol
rozsudok z roku 1947 zrušený.
Bolo konštatované, že „nebol spáchaný žiadny trestný čin“. Na súde
štátna zástupkyňa predložila listinné dokumenty, ktoré potvrdzovali,
že filiálky firmy Baťa tajne posielali
Československému odboju desiatky miliónov korún a materiálnu pomoc. Súd obdržal aj notársky overené výpovede židovských zamestnancov firiem, ktorých J.A.
Baťa zachránil pred transportmi do
koncentračných táborov.
Ján Antonín Baťa mal plodný, ale
ťažký životný osud a rehabilitácie
sa nedožil. Do poslednej chvíle života veril, že pravda a spravodlivosť zvíťazí.
Touto spomienkou si pripomíname 115. výročie narodenia J. A.
Baťu, budovateľa nášho mesta a
základného závodu „Baťa a.s.“
Svit.
Spracoval: Ing. Ján Kuruc,
podľa knihy Miroslava Ivanova:
Sága o živote a smrti Jána Bati
a jeho bratra Tomáše. (1998)
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Veľký úspech mladých historikov
Začiatkom februára sa v Poprade konalo obvodné kolo V. ročníka dejepisnej olympiády.
Našu ZŠ reprezentovalo 5 dievčat, ktoré nám svojím výkonom urobili veľkú radosť.
V kategórii F žiakov VI. ročníka zvíťazila Beátka Beňová, Natália Šoltísová skončila 4.
Siedmačka Janka Petrovská obsadila v kategórii E 3. miesto, ôsmačka Dominika Pacigová
pri rovnosti bodov bola v kategórii D druhá, Helenka Lorenčíková skončila sedemnásta. Darilo
sa aj deviatačke Miriam Krettovej, ktorá obsadila
pekné 2.miesto v kategórii C.
Veľmi úspešní boli aj naši bývalí žiaci, v súčasnosti žiaci 8-ročného gymnázia v Poprade.
Oliver Želonka, zvíťazil v kategórii D žiakov 8.
ročníka /3.ročník OG/ a Martin Nagy bol 2. v ka-

tegórii F žiakov 6.ročníka /1.ročník OG/.
Všetci súťažiaci preukázali veľmi dobré vedomosti z preberaného učiva v príslušnom ročníku,
monotematickej časti – Slovenské národné obrodenie a regionálnych dejín.
Všetkým ďakujeme za vzornú prípravu na súťaž a reprezentáciu školy.
Dievčatám Miriam Krettovej a Dominike Pacigovej budeme držať prsty v ďalšom postupovom
kole dejepisnej olympiády.
Mgr. E. Dorková, Mgr. D. Palušáková,
ZŠ Mierová 134

Budú reprezentovať náš okres
V uplynulých týždňoch sa konali okresné kolá
viacerých vedomostných súťaží. S radosťou
môžeme konštatovať, že žiaci ZŠ na Komenského ulici v nich obstáli výborne.
V okresnom kole 5. ročníka Dejepisnej olympiády
preukázali hlboké vedomosti ako v monotematickej
časti (v tomto roku to bolo slovenské národné obrodenie), tak aj v časti učiva príslušného ročníka.
V kategórii E (žiaci 7. ročníka) obsadil náš žiak Ivan
Hučko 4.-5. miesto.
V kategórii C (deviaty ročník) sa Eduard
Meriač umiestnil na
3. mieste a Jozef
Mareček(na obr.
vpravo) na 1. mieste, takže bude reprezentovať náš okres na krajskom kole dejepisnej olympiády
v Prešove.
V projektovej časti 47. ročníka Biologickej olympiády žiak 9. ročníka Tomáš Krempaský (obr. vľavo) obsadil 2. miesto s prácou Jeleň
lesný a poľovníctvo, ktorú bude ďalej obhajovať na krajskom kole
Biologickej olympiády. Spracovávaná téma je mu obzvlášť blízka –
do tajov poľovníctva ho od mala zasväcoval dedko i otec.Nuž, čo dodať na záver – ďakujeme za vzornú reprezentáciu, žiaci. A v Prešove
vám budeme držať palce!
ZŠ Komenského ul.

Piataci spoznávali spevavce Tatier
V posledný deň pred jarnými prázdninami navštívil našu školu Ing. Igor Stavny zo Správy
TANAPu.
Nádhernou prezentáciou a slovným komentárom predstavil piatakom spevavé vtáky žijúce v Tatrách. Okrem fotografií zhotovených pracovníkmi TANAPu si zúčastnení žiaci mohli vypočuť i hlasy,
ktoré sú typické pre príslušné operence.
Vybrané trojice žiakov vytvárali i krátke ukážky, v ktorých sa predstavili ako členovia potravového reťazca, a tak mohli všetci prítomní lepšie pochopiť úlohu spevavých vtákov v ňom. Prítomných školákov zaujalo i hniezdo pinky lesnej, ktoré im tento odborník priniesol na ukážku.
RNDr. Danica Božová
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Z denníka polície
 22. januára sa na ZŠ na Ul. Mieru
trojica maloletých žiakov piateho ročníka z Gerlachova obnažovala a močila v triede pred učiteľkou aj pred spolužiakmi. Zasiahnuť musela až hliadka
mestskej polície. Rodičia maloletých
boli predvolaní riaditeľkou školy na pohovor.
 25. januára sa pohyboval v areáli
obchodu Sintra na Ulici SNP Miroslav
Č. zo Spišského Štiavnika, ktorého
personál Sintry identifikoval ako muža, ktorý si v decembri a v januári odniesol tovar z predajne bez zaplatenia.
Štátna polícia ho predviedla na vypočúvanie.
 30. januára v Basket Pube mali
hosťa - zákazníka, ktorý za objednanú
konzumáciu nechcel zaplatiť. Jozef D.
z Bardejova odmietol zaplatiť 6,25 € z
nevysvetliteľných dôvodov, preto
skončil na oddelení štátnej polície.
 6. februára si predavačky obchodu
Milk Agro nemohli poradiť s deťmi,
ktoré hádzali snehové gule do výkladov aj napriek ich výrazným upozorneniam, aby s touto činnosťou prestali. Privolaná hliadka mestskej polície
musela deti umravniť.

PROGRAM
kultúrnych a spoločenských podujatí v meste
15. 3. 2013 o 9,30 – sála Domu kultúry
Vzdušné zámky
– výchovný koncert pre ZŠ Mierová ul. - LETart Martin
20.3.2013 o 17,00 hod. - sála Domu kultúry
Boris Filan – „Rozprávanie o známom aj neznámom”
(o cestovaní, knihách, textoch )
Vstupné : 5,- , študenti :2,- Predpredaj : M.Špiner č.t.0907 353 843, MsÚ Svit: 0908 406 147
23.3.2013 o 10,00 hod. - sobota - v Dome kultúry Svit
„Z TATRANSKÉHO PRAMEŇA“
Okresná súťaž detských folklórnych súborov a sólistov tanečníkov z okresov Poprad, Kežmarok a
Levoča. Vstup: voľný
21.3.2013 o 15,30 – zasadačka MsÚ
Zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva
27.3.2013 o 14,00 hod- obradná miestnosť MsÚ
Slávnostné prijatie jubilantov za 1.štvrťrok 2013
4.4.2013 o 18,00 – sála Domu kultúry Svit
Ivan Stodola „Bankový dom Kuvič § company“
- divadelné predstavenie- úspešná komédia Divadla Ozvena Poprad-Stráže.
Vstupné: 4,- eur. Predpredaj : MsÚ Svit, č.t. 78 75 114, 0908 406 147
PRIPRAVUJEME
Dňa 7. apríla 2013 o 16:00 hod. v kostole sv. Jozefa rob. sa uskutoční husľový recitál absolventa Konzervatória v Košiciach a žiaka SZUŠ Fantázia, Dominika Palmu s názvom: "Aleluja,
radujme sa..." Finančný výťažok bude venovaný pre Samka S. a rodiny v núdzi. Tešíme sa na
spoločné stretnutie.

 11. februára v meste Levoča bolo
odstavené neuzamknuté vozidlo biely
Peugeot Boxer. Majiteľom vozidla bol
občan Svitu Kamil T. Na základe telefonickej informácie hliadka mestskej
polície oznámila rodine, aby o informáciach ich vozidla sa kontaktovali s
OO PZ v Levoča.
 13. februára sa pracovníčka SBS z
obchodu Billa pokúšala chytiť neznámeho, ktorý kradol prevažne drogériu. Chytiť sa jej ho nepodarilo, neznámy utiekol. Ďaleko neušiel. Róbert Č.
z Rojkova bol medzi Popradom a Svitom prichytený štátnou políciou Poprad a predvedený do Svitu, k riešeniu prečinu krádeže.
 15. februára pri kontrolnej činnosti
Bagroviska smerom k štrkopieskom
zbadala hliadka túlavého psa, ktorý pri
brehu vodnej nádrže zápasil s vrecom, v ktorom bolo veľké množstvo
kostí zo zvieraťa. Privolaný poľovník
skonštatoval, že kosti nepochádzajú z
pytliactva lesnej zveri, ale že ide o kosti z hovädzieho dobytka, ktoré tam
niekto vyhodil ako odpad.
 24. februára v neskorých nočných
hodinách pred bývalým hotelom Mladosť došlo k bitke medzi skupinou asi
desiatich ľudí. Konflikt bol vyvolaný
medzi rodinami na oslave krstín, ktorá
sa konala v reštaurácii. Hliadka mestskej polície situáciu ukľudnila a zotrvala tam do odchodu rodiny, ktorá
konflikt vyvolala, a ktorej prítomnosť
na oslave bola nežiadúca.
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Krátko zo športu
Halová sezóna 2013 úspešne za nami
Naše pretekárky sa úspešne predstavili na tohtoročných halových Majstrovstvách Slovenska v atletike v
bratislavskej hale ELÁN. V kategórii dorasteniek si titul
Majsterky Slovenska v behu na 60m prekážok časom
8,92s vybojovala Stanislava Lajčáková a zároveň
v náročnom 5-boji obsadila 2. miesto. Timea Mihoková
v behu na 1500m dobehla v konkurencii 14 atlétok na
6. mieste. O pekný výkon sa postarali naše juniorské
bežkyne na dlhších tratiach, keď v behu na 3000m obsadila Veronika Austerová medailové 3. miesto a Zuzana Gejdošová si vybojovala na 1500m vzdialenosti
tiež bronzovú medailu.
L. Potočný

CK Energia po Čergovskej stope
V sobotu 9. februára 2013 sa už po 7-krát konal zimný cyklovýstup na
chatu Čergov (914 m n. m.) pod názvom Čergovská stopa. Náš klub sa
ho zúčastnil už po tretíkrát.
Tento rok štartovala približne 80-tka
borcov vrátane našich siedmich členov.
Zatiaľ vždy úspešne, keď po minulé roky
Janko Niedoba a Peťo Benko získali pre
nás cenné kovy v seniorských kategóriách a v juniorských Maťo Antoni, Ondrík
Soják a Andy Žec.
V tomto ročníku sme opäť bodovali a aj tentokrát prekvapili naši juniori. Andrej Žec na 18 km
získal striebro, na 27 km Adrián
Babič taktiež striebro a Martin
Antoni bronz (na obr.).
Trať bola rozdelená na dve obtiažnosti -18 km a 27 km a okolo
600 nastúpaných výškových metrov, pričom prevažná časť viedla
po zľadovatelej ujazdenej snehovej pokrývke. Za stáleho sneženia a vetra z Raslavíc do obce
Hertník, kde nejeden bajker okúsil tvrdosť podkladu, našťastie
bez ujmy na zdraví. Posledných 6 km z
Hertníka na chatu jazda viedla po lesnej
ceste s napadnutou čerstvou vrstvou
snehu po predchádzajúcej snehovej kalamite, no a tak sa jazda menila skôr na
venčenie bicykla, alebo pešiu turistiku
(zapadla tam aj usporiadateľská V3S-ka).

Ďalším prekvapením bol príchod na
chatu Čergov, kde po spomínanej snehovej kalamite mali 24-hodinový výpadok
elektriny a aj keď chlapci z VSE robili čo
bolo v ich silách, museli sme sa uspokojiť so studeným rezňom a teplou čapovanou kofolou bez bubliniek a kyslé uhorky

Futbalisti po generálke
Futbalisti FK Svit v generálke pred jarnou časťou
IV.ligy zohrali 9. 3. zápas s Rudňanmi a vyhrali 2:1,
keď oba góly Svitu dal Jambor. Svit by mal prvé jarné kolo odohrať doma 17. 3. doma zo Sabinovom,
no pre nepriaznivý stav na futbalovom trávniku vo
Svite sa pravdepodobne prvý zápas jarnej časti odohrá až vo veľkonočnú nedeľu 31. marca s St. Ľubovňou.
-ák-

Ďalší úspech Hrindu
Mladý 13-ročný Jakub Hrinda, v súčasnosti bývajúci s rodičmi v Dohe v Katare (žiak ZŠ Mierová vo Svite) si aj naďalej úspešne počína na medzinárodných
turnajoch v golfe. Vo februári 2013 absolvoval dva
turnaje. V Dubaji zo 140 účastníkov obsadil pekné 3.
miesto ako člen Doha Golf Club bez rozdielu veku
medzi amatérmi a v kategórii juniorov do 21 rokov zo
40 účastníkov turnaj Junior Open vyhral. Tieto úspechy ho predurčujú zúčastniť sa majstrovstiev sveta
v júli 2013 hráčov do 14 rokov.
-ák-

Hokej po 19. kole
preverili odolnosť našich žalúdkov (zrejme prebytok zo skladov CO ).
Napriek všetkému to bola vydarená
akcia a tešíme sa na budúci 8. ročník.
Odporúčam!
Viac na: www.energobiketeam.tym.sk
Ján Bučina, CK ENERGIA SVIT.

Lyžovačka - to je hračka!
V piatok sme posledným pokrikom „Lyžovačka - to je hračka!“, jazdou zručnosti a slávnostným odovzdaním ocenení ukončili IV. ročník lyžiarskeho kurzu zjazdového lyžovania pre deti
z MŠ vo Svite, ktorý sa konal od 28.1.–1. 2.
opäť v lyžiarskom stredisku SNOWPARK Lučivná. U výborných inštruktorov si deti rýchlo získali
dôveru aj chuť sa lyžovať. Zúčastnení rodičia
mali možnosť vidieť, čo všetko sa ich deti za taký krátky čas naučili.
Trošku smutní, že je už koniec, trošku unavení, ale zdraví, plní zážitkov a s novonadobudnutými zručnosťami sme sa stretli opäť v materskej
škole. Všetkých 43 zúčastnených detí si zaslúži
veľkú pochvalu za snahu, ktorú vynaložili pri nácviku lyžiarskej techniky, za odvahu, ale aj dodržiavanie stanovených pravidiel, vďaka ktorým
sme kurz zvládli bez zranení.

Pre nás, učiteľky
a inštruktorov lyžovania
je napriek fyzickej náročnosti, ktorú pri absolvovaní kurzu pociťujeme, najväčším potešením, že z detí, ktoré nikdy nestáli na lyžiach sa
za päť dní stali malí lyžiari, ktorí si lyžovanie obľúbili a môžu sa pochváliť
aj samostatnou jazdou
na lyžiarskom vleku! Veríme, že radosť z pohybu
na čerstvom vzduchu
a chuť športovať v deťoch ostane.
Mgr. A. Hurčalová

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elite Forces
Blue Tigers
Sabres
Vulkán
Old`s
Tatry
Svit
CCCP

19
18
17
19
18
19
19
19

17
14
11
11
5
5
4
3

0
2
1
1
2
2
0
0

2
2
5
7
11
12
15
16

181 : 69 34
157 : 82 30
103 : 73 23
130 : 93 23
84 : 125 12
89 : 120 12
69 : 150 8
63 : 164 6
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Medailová sezóna svitských plavcov!
Plavecký klub Active Swim Svit ukončil rok 2012 a zimnú sezónu
opäť úspešne. Počas celej sezóny sa plavci zúčastňovali súťaží v
Púchove, Spišskej Novej Vsi, kde získavali cenné medailové
umiestnenia. Vrcholom sezóny však už tradične boli veľmi prestížne zimné majstrovstvá Slovenskej republiky, na ktorých úspešne
reprezentovali mesto Svit.

400m voľný spôsob a obhájila tak
majstrovský titul z letných majstrovstiev Slovenska.
Martin Ďurás získal bronzovú medailu na 800 m voľný spôsob.
Náš plavecký klub sa rozrástol o
dvoch dalších plavcov. Denis Lojek

a Filip Madžo ku nám prestúpili z klubu Aquacity Poprad začiatkom tohto
roka. Momentálne sú už plavci pod
vedením trénera Rastislava Kaňuka
v plnej príprave na letnú sezónu, ktorej vrcholom budú júnové majstrovstvá Slovenskej republiky.
Plavci zo Svitu budú reprezentovať toto mesto na pretekoch v Záhrebe (Chorvátsko), St Poeltene
(Rakúsko), Prahe (Česká republika),
Debice (Poľsko) a v rámci Slovenska
absolvujú preteky v Humennom, Žiline, Poprade a Bratislave. Prípravu
na náročnú letnú sezónu odštartovali na medzinárodnom sústredení v
Banskej Bystrici, pod taktovkou
uznávaného svetového trénera z Nemecka Dirka Langeho. Jeho zverenci na poslednej letnej olympiáde získali dovedna 10 olympijských me-

Sezóna mladých zjazdárov
V lyžiarskych strediskách Lopušná dolina (Skichem, Tatrasvit) a Lučivná sa od začiatku decembra pod vedením
trénerov pripravovali pretekári lyžiarskeho klubu ŠK Junior Poprad (členovia CVČ Svit) na začiatok pretekárskej
sezóny.
Od 12. januára je v rôznych
lyžiarskych strediskách pripravený seriál desiatich pretekov
Východoslovenskej ligy pre
všetky kategórie súťažiacich a
osem pretekov celoslovenskej
súťaže o Slovenský pohár predžiakov a žiakov.
19. 1. 2013 odštartovala pretekárska sezóna pre 107 lyžiarskych klubov na celom Slovensku v súťaži o Slovenský pohár
mladších a starších predžiakov
a žiakov. V seriáli 8 až 13 pretekov v slalome, obrovskom slalome a super obrovskom slalome
bude súťažiť 300 pretekárov z
celého Slovenska. Na tejto
dlhodobej súťaži sa zúčastní aj

družstvo ŠK Junior Poprad CVČ Svit.
Priebežné poradie po šiestej
sérii (sú započítané štyri najlepšie výsledky z celkového počtu
šiestich pretekov):
− mladšie predžiačky: Júlia
Kovalová - 11. miesto,
− starší predžiaci: Daniel
Imrich - 4. miesto, Ján Mareček
- 13. miesto, Tomáš Sarnovský
– 17.miesto,
− mladší žiaci: Jozef Sarnovský - 20. miesto.
Prajeme im veľa úspechov a
posun o niekoľko priečok vyššie.
PaedDr. Kamil Povrazník,
tréner družstva CVČ Svit

dailí a sú držiteľmi svetových
rekordov. Ako asistenta na
toto sústredenie si pozval
Rastislava Kaňuka, svitského trénera plavcov. Nasledovalo sústredenie vo Svite,
kde sa zišli plavci z celeho
Slovenska a počas jarných
prázdnin sme absolvovali tre-

tie kvalitné sústredenie v Liptovskom Jáne v hoteli Alexandra Wellness.
Plavcom k dosiahnutým
výsledkom a rodičom za ich
podporu ďakujeme a prajeme veľa síl do novej letnej
sezóny.
RK

Basketbalisti s Interom
prehrali
V poslednom domácom zápase základnej časti extraligy mužov pred zápasmi play-off sa stretli domácis Interom Bratislava. Play-off sa začína v sobotu 23. marca a BK Svit sa pravdepodobne stretne s Nitrou na tri víťazné zápasy,

BK Svit – Inter Bratislava 65:70 (32:42)
Body: Chanells 13, George 10, Bond 5, Znanec 0, Findura 0
(Jackson 15, Mascoll 13, McNeal 6, Míčka 3, Cvitanovič 0)
Inter nastúpil so svojimi hviezdami zo skúsenosťami s NBA Rančíkom, Tuckerom a najmä v druhej štvrtine dominoval, keď ju vyhral 11:24, a to v podstate rozhodlo o víťazstve Interu. Svit podal
bojovný výkon, doplatil však na individuálne chyby a nedôslednosť
v zakončení. Treba len veriť, že v zápasoch play-off sa takýchto
chýb vyvaruje a družstvo pripraví pre žičlivých divákov vo Svite ešte nejaké prekvapenie.

Program súťaží:
Východoslovenská liga - Bachledova dolina, Tatrasvit, T. Lomnica, Regetovka, Poráč, Mlynky, Ružbachy, Jezerské.
Slovenský pohár - Zuberec, Šachtičky, Levoča, Š. Pleso, Valčianska dolina, Jasenská dolina, Jasná, Jezerské.
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Ilustračný záber M. Jurčák

Filip Somogyi získal na majstrovstvách 2 x striebornú medailu na
100m a 200m prsia, 2 x bronzovú
medailu na 50m a 100m voľný spôsob.
Barbora Cehlárová sa stala majsterkou Slovenskej republiky na

