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Mestské zastupiteľstvo vo Svite

Zmeny v štruktúre mesta
Mestské zastupiteľstvo sa stretlo 25. januára 2007. Nakoľko
sa Ing. Mária Vraniaková vzdala mandátu z dôvodu zmeny pracoviska, zasadnutie začalo sľubom novej poslankyne Vlasty
Horňákovej do rúk primátora. Ten následne predložil návrh rokovacieho programu 2. riadneho zasadnutia MsZ.
Po jeho schválení vzali poslanci na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení za rok
2006 a schválili program kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra mesta na
1. polrok 2007.
Ďalším bodom rokovania bola zmena organizačnej štruktúry MsÚ vo Svite. Tá sa týka najmä zrušenia referentského miesta pre školstvo, mládež a šport a vytvorenia funkčného miesta vedúceho oddelenia školských zariadení. Ďalej bolo
navrhnuté prijatie jedného zamestnanca pre úsek územného plánovania,
technickej infraštruktúry a životného
prostredia.
Okrem toho došlo aj k úprave názvov
niektorých oddelení MsÚ a presunu úsekov pod iné oddelenia. Zmena organizačnej štruktúry bola schválená.
Na návrh primátora, po jeho úvodnom
odôvodnení a niekoľkých vyjadreniach,
poslanci odvolali riaditeľa TS vo Svite a riaditeľa MsPBHaS vo Svite. Títo boli zároveň
poverení riadením organizácií do vymenovania nových riaditeľov.
Program pokračoval schválením členov
šiestich komisií pri MsZ a voľbou členov školských rád v zmysle zákona
č. 596/2003.
V súvislosti s rekonštrukciou hotela
Mladosť je nutná zmena katastrálnej hranice mesta, nakoľko niektoré parcely sú
v katastri Sp.Teplice. S touto zmenou poslanci súhlasili. Po videoprezentácii súčasného stavu hotela Mladosť a predložení
technických, finančných a termínových
údajov R. Škovirom sa pristúpilo k hlasovaniu. Poslanci schválili stavebné úpravy hotela Mladosť – bloku C na nájomný dom
s 80-timi bytmi a prijatie dlhodobého úveru
zo ŠFRB a s tým súvisiace ručenie úveru
nehnuteľným majetkom mesta.
V ďalšom schválili rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu Mesta na rok
2007 v súvislosti s realizáciou rozšírenia
cintorína v príjmovej a výdavkovej časti o
čiastku 2 500 tisíc korún.
Súhlasné stanovisko dali aj úprave rozpočtu v náväznosti na výstavbu ihriska v MŠ
Pod Skalkou.
V interpeláciách ako prvý vystúpil J.
Timkovič, ktorý tlmočil sťažnosti občanov

na to, že v zdravotnom
stredisku vo Svite nie je
zubný röntgen, ďalej položil otázku, či by nemohla MHD cez víkendy robiť trasu ku lyžiarskym vlekom v Lopušnej doline
a prečo doposiaľ nie je
využitá reklamná plocha
na zastávke MHD pri Lidli.
O túto plochu neprejavil
napriek zverejnenej ponuke zatiaľ nikto záujem,
s premávkou MHD to nie
je také jednoduché, nakoľko zmluvné a zákonné
podmienky to nedovoľujú
a zriadením röntgenu sa
bude Mesto zaoberať.
J. Kalakaj pripomenul,
že je potrebné uvažovať
o správnych opatreniach
pri zabezpečení poriadku

NOVINY SVIT
aj na internete:

www. svit. sk

Počas mimoriadne nepriaznivého počasia, keď podtatranskú oblasť doslova zasypal sneh a v mnohých obciach
okresu spôsobil nečakanú kalamitu, sa vo Svite v pondelok
29. januára uskutočnilo kladenie vencov k Pamätníku padlých hrdinov. Vence pri príležitosti 62. výročia oslobodenia
Svitu spod fašistického jarma položili primátor mesta
PaedDr. R. Abrahám, prednosta Ing. Jozef Hurník a zástupcovia svitských podnikov a MO SZPB.
Foto: M. Jurčák
a nočného kľudu v lokalite, kde
sa otvorí na kúpalisku prevádzka reštaurácie Terasa a kde neustále pretrvávajú problémy
s prevádzkou zariadenia Baba.
Reagoval náčelník MsP.
M. Martočka zaujímalo, čo
sa podniklo v otázke zvýšenia
bezpečnosti chodcov na križo-

vatke pri železničnej stanici, čo
sa bude stavať pri „Studničke“
a trápi ho nezáujem, resp. slabý záujem občanov o návštevu
kúpaliska.
Podrobnú odpoveď ku cestnej komunikácii dostal od primátora a náčelníka MsP –
v
(Pokrač. na 2. strane)
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Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit

Nezabudli ste?

vyhlasuje
VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom
1) dvojstrannej reklamnej plochy v neónovom paneli o rozmeroch 1,5 m
krát 2 m, umiestnenom na MHD zastávke pri križovatke ulíc SNP a Mierová vo Svite.

Mestský úrad vo Svite žiada občanov – majiteľov psov, ktorí
ešte neuhradili daň za psa, aby tak urobili čím skôr, pretože
predmetná daň je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach... splatná do 31. 1. bežného roka, a to bez zaslania platobného výmeru.
Taktiež upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2006 predali (darovali) alebo nadobudli nehnuteľnosť, že sú povinní v zmysle
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach... túto zmenu písomne nahlásiť MsÚ do 30 dní odo dňa povolenia vkladu a následne do 31. 1. 2007 podať daňové priznanie. Tí, ktorí tak ešte neurobili, nech zmenu nahlásia čím skôr, vyhneme sa tak
rôznym nedorozumeniam súvisiacim s vyrúbením dane.

Podmienky prenájmu:
1) Minimálna ponuka nájomného: 24 000,- Sk ročne (číselne uviesť
výšku nájomného)
2) Dodávka elektriny: 2 500,- Sk ročne
3) Splatnosť nájomného a úhrada za dodávku elektriny: vždy do 15. a 1.
kalendárneho roka vopred
4) Uhradené všetky prípadné záväzky uchádzača voči vyhlasovateľovi
súťaže.
5) Písomné ponuky na prenájom zodpovedajúce vyššie uvedeným podmienkam podať osobne, alebo doporučenou poštou do 28.2.2007
na vyššie uvedenú adresu a na obálku uviesť heslo "Súťaž - Neotvárať".
6) Vyhodnotenie súťaže zašle vyhlasovateľ uchádzačom písomne najneskôr do 30.4.2007
7) Návrh nájomnej zmluvy obdrží úspešný uchádzač do 30 dní od vyhodnotenia súťaže. Nepodpísanie návrhu nájomnej zmluvy zakladá
právo vyhlasovateľa na odstúpenie od návrhu a uzavretie nájomnej
zmluvy s ďalším uchádzačom.
8.) Vyhlasovateľ verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
ponuky na prenájom, resp. súťaž zrušiť.

Technické služby mesta Svit,
úsek pohrebných a cintorínskych služieb,
prijmú do pracovného pomeru telesne a duševne zdatného pracovníka s vodičským oprávnením sk.B.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na správe TS u riaditeľa, alebo v Dome
smútku. Tel. 7755429, 7756677, 0908026566.

Plán zasadnutí MsR a MsZ
na rok 2007
MsR – utorok v týždni pred MsZ
16. január, 13. február, 20. marec, 17. apríl, 22. máj, 19. jún,
21. august, 18. september, 16. október, 20. november,
4. december
MsZ – vždy posledný štvrtok v mesiaci o 15.30 h.
25. január, 22. február, 29. marec, 26. apríl, 31. máj, 28. jún,
30.august, 27. sepember, 25. október, 29. november, 13.
december.
Zasadnutia Mestského zastupiteľstva sú verejné.

Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokonč. z 1. strany)

riešení tejto záležitosti sa robia
potrebné kroky – je to však komplikované a zdĺhavé. Pri studničke
stavia podnikateľ občerstvenie
a požičovňu športových potrieb.
Studničku, ako takú, to nezasahuje a nič sa tam diať nebude,
takže naďalej bude slúžiť svojmu
účelu.
Ľ. Rešovská tlmočila návrh niektorých občanov v tzv. 6-domkoch, aby sa pri rekonštrukcii
chodníkov v meste pamätalo na
prístup áut k ich domom (v prípade nutnosti), nakoľko v súčasnosti ho vôbec nemajú.
I. Zima sa zaujímal o prevádzku
klziska pri hoteli Mladosť a poukázal na niektoré nedostatky, ktoré
tam sú (prevádzový poriadok,
upratovanie..). Prednosta prisľúbil, že zabezpečí nápravu.
Poslanec Zima sa opýtal na
dôvod odstávky kúpaliska a to,
aké práce tam boli vykonané. Odpovedal M. Lopušniak, že z dôvodu dlhého čakania na schválený
projekt sa v minulom roku urobila
len rekonštrukcia elektrického zariadenia, ostatné sa bude robiť po
etapách v tomto roku. Na otázku,

komu patria bilboardy okolo hlavnej cesty a na akom pozemku stoja, odpovedal R. Škovira, že mesto má z týchto plôch príjem, nakoľko majitelia tabúľ platia nájom
mestu, ktorého sú pozemky.
Na podnet poslanca M. Bezáka
sa poslanci dohodli, že sa o týždeň stretnú na pracovnom rokovaní ohľadom priorít a investičných akcií do blízkeho obdobia.
V diskusii prítomných informoval
J. Dluhý o pracovnej ceste, na
ktorej bol s hlavným kontrolórom
mesta. V poľskom Knurówe prerokovali konkrétnu spoluprácu
v rôznych oblastiach s týmto naším družobným mestom.
Primátor mesta R. Abrahám informoval poslancov a prítomných
o návšteve u primátora Popradu,
s ktorým sa dohodli na niektorých
spoločných krokoch, ako aj o
iných pracovných rokovaniach.
V diskusii ešte zaznela výzva M.
Berkeša, aby sa vedenie mesta
začalo zaoberať Územným plánom mesta, ktorý potrebujeme
a aby sa zjednotili názory – túto
výzvu podporil aj J. Kalakaj.
-vž-

Obrázkom sa vraciame k slávnostnému rokovaniu mestského
zastupiteľstva v decembri 2006, kde novozvolený primátor a
Foto: M. Jurčák
poslanci zložili slub.

Zomrelo viac mužov, rodí sa viac dievčat
V záznamoch o narodených deťoch a úmrtiach za rok 2006 sme zistili, že počas 12-tich uplynulých mesiacov sa vo Svite narodilo 59 detí,
z toho 34 dievčat a 25 chlapcov. Čo sa týka mien, ktoré rodičia svojim
ratolestiam vyberú, tak môžeme skonštatovať, že sa stále objavujú nové, netradičné a tie „klasické, slovenské“ sú stále v pozadí. Medzi maličkými spoluobčanmi máme Adeline, Annamáriu, Rubena, Maxima...
ale aj dve Sofie, Simony, tri Vanesy, dvoch Michalov i Jánov, jednu Máriu a jedného Jozefa, či dve Veroniky.
Úmrtnosť vo Svite zasiahla viac mužov. Tých zomrelo 43, žien sme
pochovali 30. Spolu teda „odišlo do večnosti” 73 občanov mesta.
Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ vo Svite nebudú pribúdať byty a teda
i mladí rodičia, pomaly nám obyvateľstva vo Svite bude viac ubúdať,
ako narastať.
-vž-
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Náš rozhovor s primátorom mesta Svit PaedDr. Rudolfom Abrahámom
V komunálnych voľbách 2. decembra 2006 bol za primátora
mesta svit zvolený PaedDr. Rudolf Abrahám, 58-ročný kandidát za stranu Smer – sociálna demokracia, ĽS – HZDS, Hnutie
za demokraciu. Pre redakciu novín Mesto Svit sme ho požiadali o odpoveď na niekoľko otázok.
● Pán primátor, vo funkcii
primátora ste od 1. 1. 2007,
čo ste stihli za uvedený čas
urobiť?
Je to, samozrejme, veľmi krátky čas, ale vzhľadom na to, že už
dve volebné obdobia som bol
poslancom a členom Rady, vniknúť do problémov mesta nebolo
až také ťažké.
V priebehu januára som navštívil starostov spádových obcí, rokoval o službách, ktoré mesto
Svit im poskytuje a zároveň sa
dozvedel aj o ich súčasných problémoch a aktivitách, ktoré robia
pre občanov svojej obce. Boli to
veľmi užitočné stretnutia.
Ďalej som sa stretol aj s primátorom mesta Poprad Ing. Antonom Dankom, s ktorým sme si
vymenili názory na ďaľšie využívanie priestorov medzi obomi
mestami a na spoluprácu vo volebnom období.
Moja pracovná činnosť sa sústredila aj na prípravu prvého zasadnutia MsZ v roku 2007 (26.
1. pozn. red.), kde bolo potrebné personálne pripraviť komisie,
ich zloženie, ako i obsadenie
školských rád.
V aparáte MsÚ zmeny personálne nenastali, ale zmena nastala v organizačnej štruktúre,
kde boli zrušení zástupcovia
prednostu a zriadené boli oddelenia na čele s vedúcimi. Bolo
zriadené aj nové oddelenie športovej, kultúrnej a školskej činnosti, združujúce základné a materské školy.
● Ako kandidát na primátora mesta Svit ste si vytýčili
základné ciele. Ktoré z nich
s odstupom času považujete za prioritné v roku 2007?
Už niekoľkokrát som v priebehu mesiaca januára organizoval
pracovné stretnutie s poslancami, na ktorých sme konzultovali
a stanovili priority na volebné obdobie. Každú uvažovanú akciu
sme aj ekonomicky zhodnotili
a na dalších stretnutiach definitívne určíme poradie prioritných
akcií na roky 2007 a 2008.
Predstavy o tom, čo je pre mes-

to potrebné urobiť máme, musíme to však rozdeliť na dlhšie obdobie.
Medzi základné priority patrí rekonštrukcia bloku „C” hotela
Mladosť v rozsahu 74 mil. Sk,
kde mienime zrealizovať 80 nájomných bytov v priebehu dvoch
rokov. K ďalším prioritám patrí
založenie Nadácie mesta Svit,
kde už pripravujeme podklady,
ďalej využite fondov EÚ na spracované projekty ako napr. výmenu okien v ZŚ Komenského
a ďaľšie akcie v rámci možnosti
sociálneho a zdravotného programu mesta.

Mesto má v správe aj kryté kúpalisko, ktoré je stratové. I napriek tomu budeme tento športový stánok technicky renovovať
a udržiavať tak, aby bol zdrojom
oddychu a športového vyžitia pre
občanov a mládež mesta. Väčšia
pozornosť sa musí aj zo strany
mesta venovať udržiavaniu školských dvorov, ktoré je potrebné
upraviť a sprístupniť pre mládežnícke aktivity. Nezabudneme
ani na detské ihriská v jednotlivých štvrtiach mesta, kde je po-

● Jednými z kľúčových organizácií zabezpečujúcich
služby pre občanov mesta
sú TS a MPBH a S. Čo od
nich vo volebnom období

Smelé plány
očakávate?
Na základe výberových konaní
v februári dôjde vo funkciách riaditeľov TS a MPBHaS k zmenám
s cieľom skvalitnenia služieb pre
občanov a najmä efektívnosti vynaložených prostriedkov na ich
činnosť. V tomto smere vidím za
posledné roky určitú stagnáciu.
Napr. bol už vypracovaný projekt
ekonomizácie verejnej zelene
pre Technické služby, kde uvažujeme s postupnou výmenou
drevín a trávnatých porastov.
● Od mesta sa stále viac
očakáva podpora vrcholového športu a mládežníckej
činnosti na základných školách a v CVČ. Akú v tomto
smere máte predstavu?
Mesto bude aj naďalej podporovať vrcholový šport, a to basketbal vo všetkých vekových
štruktúrach, kde je generálnym
sponzorom a. s. Chemosvit. Z
hľadiska záujmu verejnosti mesto podporí Futbalový klub Svit,
najmä mládežnícke družstvá
a zabezpečovať bude z vlastných
zdrojov správu a údržbu futbalového štadióna.

trebné opraviť lavičky, kolotoče,
doplniť pieskoviská o piesok
a nové detské herné zariadenia.Priestorov pre trávenie voľného času občanov a mládeže je
dosť, je však na nás všetkých,
aby sme ich udržiavali a využívali.

Rozhovor

● Jednou z hlavných úloh
rozvoja mesta je výstavba
ďalších nájomných bytov
a bytov do osobného vlastníctva. Môžu občania počítať s takýmito aktivitami
mesta v roku 2007?
Okrem nájomných bytov v Bloku „C” hotela Mladosť mienime
zrealizovať bytový dom s bytmi
do osobného vlastníctva a uvažujeme prípadne s ďalším bytovým domom s nájomnými bytmi
podľa záujmu žiadateľov na sidlisku „E” vo východnej časti mesta. Hľadajú sa možnosti vysporiadania pozemkov pre individuálnu
bytovú výstavbu Pod skalkou.

● Pán primátor, vy ste zástancom myšlienky, že občanov rôznych vekových kategórií vo všetkých častiach
mesta je potrebné spájať
a nie rozdeľovať. Akou činnosťou to chcete v meste
zabezpečiť?
V meste Svit majú dlhoročnú
tradíciu napr. dychová hudba,
folklórny súbor Jánošík, Malý
mužský spevácky zbor, dobré
výsledky dosahuje ZÚŠ. V poslednej dobe sa do popredia dostávajú nové súbory, ako Združený spevácky zbor SENIOR, Detský folklórny súbor Jánošíček,
aktívnou činnosťou žiakov základných škôl sa zaoberá CVČ.
Takže máme vytvorené podmienky pre rozvoj záujmovej činnosti
všetkých vekových kategórií.
Ich činnosť je však potrebné aj
naďalej materiálne a finančne
podporiť, zvýšiť ich kreativitu
a hlavne získavať pre túto ušľachtilú činnosť ďaľších mladých ľudí.
To sú všetko aktivity, ktoré ľudí
spájajú. Verím, že k tomu prispeje
v tomto roku aj otvorenie
SPOLCENTRA, kde široká verejnosť nájde športové, relaxačné
a kultúrne vyžitie. Projekčne je už
pripravená rekonštrukcia Domu
kultúry, kde nájdu všetky vekové
kategórie priestor pre krúžkovú
činnosť.
● Mesto má celkom slušne
vybudovanú starostlivosť
o starých občanov. Aké aktivity vyvinie mesto pre zlepšenie života dôchodcov
a ťažko zdravotne postihnutých.
Je to pravda, ale do budúcna to
stačiť nebude. V meste budeme
aj naďalej podporovať činnosť
Klubov dôchodcov, Jednoty
dôchodcov, Slovenského zväzu
invalidov, zabezpečovať činnosť
v Dome opatrovateľskej služby,
kde sa v súčasnosti dokončuje
denný stacionár a Zariadenie
opatrovateľskej služby na Ul.
kpt. J. Nálepku. Sme si vedomí,
že kapacitne to v blízkej budúcnosti stačiť nebude, a preto bol
vypracovaný projekt na rozšírenie
DOS na ul. Štúrovej. V meste
sme dosť dlžní sprístupneniu objektov pre imobilných občanov,
aktivity zameriame aj do oblasti
zdravotne postihnutých spoluobčanov.
Poďakoval: M. Jurčák
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Novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva Svit

Nesklamať dôveru voličov
V komunálnych voľbách boli v decembri zvolení noví zástupcovia do mestkých orgánov. Dali sme im slovo a položili sme im
dve otázky:
u Čo pre vás, osobne, znamená post poslanca MsZ?
v Z množstva problémov a úloh, ktoré sú aj v našom
meste, čo považujete za najakútnejšie a o čo sa budete
osobne vy najviac usilovať?
uZvolenie za poslanca MsZ vo Svite, pre mňa znaIng. Ladislav Jašš

mená pocity v dvoch rovinách. V tej osobnej je to výsledok „testu pravdy“, kedy sa konfrontuje osoba
s verejnou mienkou občanov a výsledok takejto konfrontácie je ovplyvňovaný mnohými faktormi. V tejto
súvislosti je namieste poďakovať voličom, ktorí mi dali hlasy, ktoré ma zaväzujú. Tá druhá rovina je profesná a v tejto oblasti cítim zodpovednosť nesklamať
a priniesť do kolektívu MsZ myšlienky, názory ale aj
skúsenosti, a tieto zladiť s potrebami občanov pretransformovanými do priorít mesta nielen na jedno
volebné obdobie, ale aj na niekoľko rokov dopredu.
v Tu vidím rovnako dve roviny. Tá prvá súvisí so zabezpečením dôstojného
a pokojného života občanov, ktorí tu žijú už niekoľko rokov a od mesta očakávajú
to najzákladnejšie – upravené cesty a chodníky - patrične osvetlené a vždy udržiavané v čistote a odpovedajúcu ponuku služieb – od zdravotníctva, cez ponuku sociálnych služieb seniorom až k vysokej úrovni školských a predškolských
zariadení. Druhá rovina je naštartovanie aktivít, ktoré presvedčia mladé rodiny
o výhodnosti bývania a života vo Svite. Mesto potrebuje omladnúť, a vedenie
mesta musí pre to vytvoriť ponuku nájomných bytov, zázemie pre trávenie voľného času ako v športovej, tak kultúrnej oblasti, kvalitnú gastronómiu. Tieto a ďalšie aktivity v oblasti cestovného ruchu, ale aj pri zveľadení infraštruktúry mesta si
vyžiadajú vytvoriť tím ľudí, ktorí vedia spracovať zmysluplný a priechodný projekt
na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ. V neposlednom rade vidím rezervy v komunikácii medzi mestami Poprad, Vysoké Tatry a Svit, ktoré by mohli intenzívnejšie spolupracovať aby z tohto miniregiónu vytvorili skutočnú základňu pre rozvoj cestovného ruchu, využijúc synergický efekt spolupráce.

uJe to pozícia, ktorá je zaIng. Milan Berkeš

ložená na dôvere voliča –
občana mesta. Z môjho
pohľadu by sa poslanci
mali podieľať na riadení
mesta, mali by zabezpečovať efektívnu kontrolu nad hospodárením mesta a pri
čo najlepšom vedomí a svedomí prijímať také rozhodnutia pri rozvoji mesta, ktoré sú v prospech väčšiny jeho obyvateľov.
v Z množstva problémov z môjho pohľadu je potrebné venovať sa efektívnemu nakladaniu s majetkom
mesta. Identifikácia technického stavu budov v meste,
rozhodnutie o ich ďalšom smerovaní, zabezpečenie
vyťaženosti a využitia budov vo vlastníctve mesta a ich
následná rekonštrukcia. Je nutné zaoberať sa otázkou
rekonštrukcie chodníkov, ciest a tvorby parkovacích
miest. Za súčasnú dôležitú otázku vidím aj rozhodnutie
„Ako ďalej s TS a MSPBaS?“ a „Ako zvýšiť kvalitu nimi
poskytovaných služieb?“

u Poviem to veľmi stručne
JUDr. Marián Bezák

– je to veľká zodpovednosť.
v Ja sa budem usilovať
najmä o to, aby mesto prijalo a stanovilo si dobrú
koncepciu rozvoja, aby jeho smerovanie bolo dobré.
Je to veľmi dôležité. Znie to
možno dosť všeobecne,
ale v tejto chvíli to nechcem viac konkretizovať.

Jozef Kalakaj

u

u Post poslanca MsZ pre
Marián Martočko

mňa znamená presadzovanie
požiadaviek občanov nášho
mesta v rámci svojich možností a finančných možností
mesta.
v Za najakútnejšiu považujem prestavbu časti hotela
Mladosť na byty, aby boli
uspokojené všetky žiadosti,
hlavne mladých rodín, prípadne výstavbu ďalšej nájomnej
bytovky.

Tak, ako sa uvádza v Ústave SR a potvrdené bolo sľubom do rúk primátora R. Abraháma na ustanovujúcej schôdzi, môj post poslanca MsZ vo
Svite považujem za česť, ale aj zodpovednosť, byť tým medzičlánkom medzi občanom a MsÚ vo Svite, za čo voličom ďakujem a verím, že ich dôveru nesklamem. Môj cieľ je, aby neboli občania pre úrad, ale úrad pre občanov bez politického, náboženského alebo iného rozdielu.
v Mojou prioritou je doriešiť otázku bytia záhradkárov v meste, zachovávať
možnosť sebarealizácie, oddychových, ako aj relaxačných vyžití a výchovy
mladých v týchto priestoroch. Moje smerovanie je naklonené k cieľu volebného programu víťaznej strany vo voľbách. Presvedčenie nezávislého kandidáta po voľbách je pomáhať sociálne slabším, nie však na úkor ostatných a za každú cenu. Každý
z nás musí priložiť ruku k dielu a byť nápomocný a nielen sa spoliehať na MsÚ, kritizovať, či haniť. Budem presadzovať zriadenie minimálne 5-tich oznamovacích miest v lokalitách s najväčším sústredením
a pohybom občanov, využitie kábelového rozvodu na obnovu mestskej televízie a rozhlasu pre informovanosť o dianí v meste. Zabezpečiť rozvoj bývania pre mladé a sociálne rodiny výstavbou a prestavbou
bytových domov a hotela Mladosť.
Podporovať stredných a drobných podnikateľov, dávať im rovnaké podmienky pre realizáciu. V spolupráci s nimi podporovať rozvoj športu a kultúry v meste. Nutné sú opravy chodníkov a ciest podľa priorít. Ak chceme premiestniť autobusovú stanicu, pred realizáciou je nutné najprv zabezpečiť bezpečný
priechod cez E-18, kde došlo už k niekoľkým smrteľným úrazom.
Cez komisie pri MsZ riešiť spoluprácu s neziskovými organizáciami a Klubom dôchodcov, pozdvihnúť
kultúrny a športový život v meste. Zabezpečovať stretnutia občanov na verejných schôdzach a prejednávať prospešné priority pre občanov a mesto, riešiť možnosti čerpania európskych fondov v širšom rozsahu (zadať v každej oblasti minimálne jeden projekt), nedať sa odradiť neúspechom. Nemôžeme sa
však spoliehať len na cudzie zdroje, musíme sa zapodievať pôžičkami, úvermi a pod. pre dlhodobé investície v prospech nášho mesta a občana.
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Novozvolení poslanci Mestského zatupiteľstva Svit
Milan Lopušniak

Ing. Ivan Zima

u V prvom rade je to pre mňa veľký záväzok
voči voličom. Cítim, že spoluobčania od nás očakávajú pozitívne zmeny vo vývoji mesta. Z toho
pre mňa zatiaľ vyplýva hlavne kopa otáznikov. Naplníme ich očakávania? Nájdem si dostatok času
na prácu poslanca? Dokážeme (občania – poslanci – primátor – MsÚ) dobre spolupracovať?...
Otázok je naozaj veľa.
v Nechcel by som hodnotiť ktoré problémy či
úlohy sú akútnejšie a ktoré nie. Radšej spomeniem, na čo by som sa chcel orientovať. Na prvom zastupiteľstve nového poslaneckého zboru sme okrem doterajších komisií zriadili aj jednu novú. „Komisiu podnikateľských činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu“. Bol
som menovaný jej predsedom. Z toho jasne vyplývajú moje úlohy a priority.
Predstavujem si, že zlepšením komunikácie a spolupráce mesta s podnikateľskými subjektami dokážeme naštartovať pozitívne zmeny v tejto oblasti.
Mesto môže napríklad pomôcť podnikateľovi pri rozbehu činnosti, ktorá v
meste chýba a bola by pre občanov prospešná. Dokážem si predstaviť aj to,
že mesto môže aj prispievať na činnosti, ktoré nie sú výnosné, ale sú pritom
potrebné. Takisto môže mesto s podnikateľským subjektom založiť spoločný
podnik. Možností je naozaj veľa. V týchto dňoch tvoríme zloženie našej komisie. Keď ju budeme mať personálne hotovú, začneme pracovať na koncepcii
a pláne na nasledujúce štyri roky. Chceli by sme oprášiť niektoré „zabudnuté“ projekty, ale máme aj nejaké nové nápady. Teraz je tá pravá chvíľa pre aktívnych podnikateľov, aby nás oslovili so svojimi nápadmi.

MUDr. Juraj Lörincz

u Predovšetkým veľkú zodpovednosť pred občanmi mesta Svit
a najmä za nich. Poslancom sa
človek stáva z vôle občanov, ktorú vyjadrili vo voľbách. Preto je
povinnosťou poslanca starať sa o
blaho, zdravie, kultúru a sociálne
potreby občanov a v neposlednom rade aj o rozvoj mesta. Funkciu poslanca vykonávam už piate
volebné obdobie a preto mi verte, že predošlé vety nie sú len
frázou, ale i mojím presvedčením.
v Podľa môjho vedomia je najaktuálnejším problémom súčasnosti získanie finančnej podpory od vlády na prestavbu hotela Mladosť – traktu C na sociálne byty pre žiadateľov z nášho mesta. Ďalšou aktuálnou úlohou je dokončenie tzv. denného stacionára v DOS pre starších občanov, o ktorých sa rodina cez deň nemôže postarať z pracovných, alebo iných
dôvodov.
Samozrejme, je ešte množstvo iných problémov, ktoré sa
MsZ bude snažiť počas tohto volebného obdobia vyriešiť.

u Považujem za česť zastupovať občanov nášho mesta
pri jeho riadení a ďalšom rozvoji. Zároveň sa chcem touto
cestou poďakovať všetkým občanov, ktorí mi dali svoj hlas a
verím, že ich dôveru nesklamem.
v
Jednou z prvých úloh,
ktorá čaká MsZ je rekonštrukcia bloku „C“na byty. S tým úzko súvisí aj možnosť zamestnania najmä mladých ľudí, ktorí sa po štúdiách už nevracajú späť do nášho mesta, ale odchádzajú za lepšími
podmienkami do iných miest.
Ďalšou dôležitou úlohou bude oprava našich ciest a chodníkov, ako aj úprava ostatných plôch a čistoty v meste. V
majetku mesta je viac budov, ktoré nutne potrebujú rôzne
opravy, alebo celkovú rekonštrukciu. Je potrebné riešiť
základné školstvo v meste, nakoľko sa neustále znižuje
počet školopovinných detí. Pre mladú generáciu neustále
vylepšovať podmienky aj v mimoškolskej činnosti, v oblasti športu a kultúry. Našim starším spoluobčanom vylepšiť
zdravotnícku starostlivosť rozšírením služieb zdravotného
strediska, Domu opatrovateľskej služby a Zariadenia opatrovateľskej služby.

PhDr. Ľudmila Rešovská
u Byť poslancom je v prvom rade o zvyšovaní kvality života každého občana mesta.
Poslanec by mal najmä počúvať pripomienky
občanov a na základe dostatočných informácii hľadať najoptimálnejšie riešenia a východiská. Post poslanca nie je o mne a mojich prianiach, ale o občanoch mesta a ich
predstavách. Ja som len ich akoby „predĺženou rukou“.
v Najakútnejšie je stanoviť si priority tak,
aby nové vedenie veľmi rýchlo dokončilo
všetky rozpracované akcie z predchádzajúcich rokov a zrýchlilo modernizáciu mesta.
Osobne budem klásť dôraz na skvalitňovanie spoločenských, kultúrnych a športových aktivít v meste tak, aby sa čo najviac občanov zapájalo do verejného života a aby mali chuť riešiť veci verejné. Zo slovníka
samosprávy vynechať slovo „nedá sa“ a nahradiť ho iniciatívou, ktorá bude smerovať k čo najrýchlejšiemu riešeniu problémov. V komunikácii s
obyvateľmi mesta využívať osobné stretnutia, ale tiež oživiť vysielanie
mestskej televízie. Z ďalších oblastí považujem za veľmi dôležité prehodnotiť systém centrálneho vykurovania, zamerať sa na úpravu a rekonštrukciu ciest a chodníkov aj v garážových osadách a budovať parkoviská v obytných zónach.

Mgr. Ladislav Potočný

u Je to možnosť priamo a aktívne sa

podieľať na aktivitách súvisiacich so
správou vecí verejných nášho mesta.
Post poslanca MsZ je prejavom dôvery
občanov a zároveň zaväzuje k načúvať
názorov obyvateľov mesta, ich prianí i
pripomienok k skvalitneniu života sviťanov v nasledujúcom štvorročnom období.
v Mojím zámerom je pokračovať v nastúpenej ceste podpory športových a kultúrnych aktivít v oblasti

zmysluplného trávenia voľného času našich detí formou spolupráce
so školami, Centrom voľného času, športovými klubmi a občianskymi združeniami podporujúcimi tieto činnosti. Budem sa snažiť o
podporu pripravovaných projektov rekonštrukcií a modernizácie
športových areálov škôl v meste. Je potrebné pracovať na dokončení rekonštrukcie mestských komunikácií, cintorína, bloku C hotela Mladosť, realizovať výstavbu nájomných bytov a výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón v meste, pod Babou a mestskej časti Pod Skalkou.

Anketu s novozvolenými poslancami
pripravila Veronika Žoldáková
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Novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva
Vlasta Horňáková

u Práca poslan-

ca je z môjho pohľadu veľmi náročná pokiaľ sa
chce vykonávať
zodpovedne
a
vnímavo.
V predvolebnej
bolo
kampani
moje heslo "S vami chcem riešiť
problémy nášho
mesta" a toho sa
budem snažiť pridržiavať. Ak sa mi podarí,
aby v našom meste zavládla harmónia a spokojnosť občanov, bude to pre mňa ďalšia výzva.
v V posledných rokoch života v našom meste pociťujem, že mesto síce pracuje na svojich cieľoch a vidno aj výsledky, ale v dnešnej
dobe je potrebné, aby fungovalo všetko flexibilnejšie so znakmi a trendami súčasnej doby. Najväčším problémom sú financie a ich
získavanie, aby sa mohli nápadité projekty terajších ako aj bývalých poslancov v spolupráci s mestom realizovať. V prvom rade by sa
mali riešiť akútne a pálčivé problémy každo-

denného života, ktoré sa za posledné roky
nahromadili. Tie vidno na našich budovách,
cestách a okolí. Súčasne však treba pracovať
na časovo náročných investičných projektoch, ktoré si vytýčil súčasný primátor mesta
za hlavné ciele, lebo ovplyvnia našu budúcnosť. Určite sa za toto volebné obdobie nedokáže zrealizovať všetko, možno len malá
časť, alebo niektoré z nich sa zrealizujú až
v ďalšom volebnom období. Treba to však
považovať za normálne.
Budú tu samozrejme aj problémy, ktoré sa
budem snažiť pomáhať riešiť, aby som podporila vytýčené ciele, ako aj záujem občanov
mesta. Dovoľte mi, aby som sa vám poďakovala za dôveru, ktorú ste mi prejavili v komunálnych voľbách. Pravdupovediac, keď som
do nich vstupovala, nerátala som, že sa stanem poslankyňou. Vo mne však predvolebné obdobie zanechalo veľa spomienok
a stretnutí. Spoznala som mnohé názory i nových ľudí. Vyžarovali ste zvláštnou energiou
zomknutosti a chuti niečo zmeniť. Ja len dúfam, že ten záujem z vás, milí spoluobčania,
nevyprchá ani po voľbách, pretože my poslanci budeme potrebovať tú motivujúcu
spätnú väzbu medzi nami a voličmi, aby bol
každý spokojný.

MUDr. Jozef Timkovič

u Byť poslancom znamená pre mňa záväzok voči občanom mesta, ktorí mi prejavili dôveru a ja sa budem snažiť ich nesklamať.
v V prvom rade je to dokončenie už začatých úloh z minulého volebného obdobia a síce Stacionára v Dome opatrovateľskej služby
a dokončenie cintorína.
Ďalej je potrebné: vyriešenie križovatky osadením svetelných semaforov na hlavnej ceste pre plynulejší výjazd z mesta a bezpečný priechod pre chodcov, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod blokom „C“ hotela Mladosť kvôli jeho rekonštrukcii
,oprava chodníkov, osadenie lavičiek a pod.

Jarné prázdniny
v Centre voľného času
V dňoch 19. - 23. februára 2007 budú mať
deti základných a stredných škôl Prešovského
kraja jarné prázdniny. Na tento čas pripravilo
Centrum voľného času vo Svite pestrý blok programov:
● v pondelok na kopci pri Kolibe Prázdninové preteky dolu kopcom na čomkoľvek,
● v utorok v CVČ kadernícku súťaž dvojíc
Super účes,
● v stredu na školskom ihrisku zábavné
hry a súťaže pod názvom Športová párty,
● vo štvrtok súťaže v elektronických šípkach a kalčete
● v piatok na ihrisku Pod Skalkou Kanadskú prázdninovú párty.
Všetky akcie sa začínajú o 10,00 h. Bližšie informácie sa dozviete z plagátov.
Každý, kto sa nechce doma nudiť, je vítaný.

Program podujatí
10 februára o 14.00 h.
- obradná sieň MsÚ
Slávnostný zápis novonarodených
detí
14. februára o 15.00 h - sála Klubu
dôchodcov vo Svite
Fašiangové posedenie
15.februára o 16,00 h - spoločenská
sála nad poštou
„Násilie páchané na ženách“
- prednáška MUDr. E.Lukáčovej zo
Sp.katolíckej charity (organizuje OZ
Familiaris Svit ) - dobrovoľné vstupné
16.februára o 15. 00 h
- hotel Mladosť
Veľký detský karneval
22. februára o 15,30 – zasadačka
Mestského úradu
Zasadnutie poslancov mestského
zastupiteľstva
23.februára o 19.00 h - sála Domu
kultúry vo Svite
THE BEATLES v podaní skupiny
THE BACKWARDS z Košíc – dvojnásobného víťaza Beatlesfestu.
Vstupné : 170,- Sk. Predaj vstupeniek
: Mestský úrad Svit, odd. kultúry č.dv.
219, č.t. 78 75 114, Reštaurácia Domu kultúry, č.t. 77 55 201

Šport
Kolky
25.2.2007 – Kolkáreň Svit
MKK Svit - OŠK Rudňany
Stolný tenis
A mužstvo Adento Svit – hrá svoje zápasy v telocvični ZSŠ pri basketbalovej hale o 10.00 h.

Poďakovanie občanom Svit
Napriek tomu, že už plynú dni roku 2007,
chceli by sme sa svojim poďakovaním vrátiť do
predvianočného obdobia.
Naša škola sa zapojila do projektu „Škola priateľská UNICEF“ v rámci ktorého sa žiaci 8.A a
9.A triedy podieľali na predaji vianočných pohľadníc, z výťažku ktorého UNICEF financuje
svoje projekty na pomoc chudobným deťom sveta. Ide najmä o nákup liekov a očkovacích látok,
potravín, pitnej vody, školských pomôcok atď.
Predali sme 400 pohľadníc.
Týmto chceme poďakovať všetkým dobrým ľuďom z nášho mesta a okolia, ktorí kúpou pohľadnice pomohli pomáhať.
Ďakujeme
Žiaci 8.A a 9.A triedy
ZŠ Komenského

B mužstvo Adento Svit – v telocvični
ZSŠ (pri bývalom Kartágu ) o 13.00 h
18.2. 2007 – A mužstvo Svit – Stará
Ľubovňa
4. 3. 2007 – B mužstvo Svit –
Sp.Štiavnik „C“
4. 3. 2007 – A mužstvo Svit - ŠKST
Sp. Nová Ves
Basketbal

17. 2.
Chemosvit Svit - Inter Bratislava
28. 2. Chemosvit Svit - Košice
7. 3.
Chemosvit Svit - Spišská Nová Ves
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VÝBEROVÉ KONANIE
Primátor mesta Svit v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkčného miesta
Riaditeľ príspevkovej organizácie Mesta Svit – Mestského podniku bytového hospodárstva a služieb mesta Svit.
Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady
a iné požiadavky:
▲ vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického smeru
▲minimálne 10 rokov praxe v odbore
▲ občianska bezúhonnosť
▲ riadiace a organizačné schopnosti
▲ komunikatívnosť
Zoznam požadovaných dokladov:
▲ doklady o vzdelaní alebo ich overené kópie
▲ profesijný životopis, motivačný list
▲ odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace alebo čestné
vyhlásenie o bezúhonnosti, ktoré vybraný uchádzač nahradí
originálom odpisu z registra trestov
▲ koncepcia rozvoja príspevkovej organizácie v písomnej forme
▲ písomný súhlas uchádzača na spracovanie a evidovanie osobných údajov pre potreby výberového konania
Prihlášky s označením „Výberové konanie – MsPBHaS“ osobne,
alebo doporučenou zásielkou na adresu:
Mesto Svit, Mestský úrad
sekretariát primátora mesta
Hviezdoslavova 269/33
059 21 Svit
Uzávierka prihlášok do výberového konania je dňa 14. februára 2007.

MESTO Svit
prijme
samostatného odborného referenta
úseku územného plánovania, technickej infraštruktúry a životného prostredia
Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady
a iné požiadavky:
▲ vysokoškolské vzdelaniestavebného smeru
▲ prax v odbore výhodou
▲ občianska bezúhonnosť
▲odborná spôsobilosť na prenesený výkon štátnej správy v oblasti
starostlivosti o životné prostredie výhodou
▲komunikatívnosť, organizačné schopnosti
Zoznam požadovaných dokladov:
▲ doklady o vzdelaní alebo ich overené kópie
▲ profesijný životopis
▲ odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, ktoré vybraný uchádzač nahradí originálom odpisu z registra trestov
▲ písomný súhlas uchádzača na spracovanie a evidovanie osobných údajov pre potreby výberového konania
Žiadosti o prijatie do zamestnania doručte osobne, alebo doporučenou zásielkou na adresu:Mesto Svit, Mestský úrad
sekretariát primátora mesta
Hviezdoslavova 269/33
059 21 Svit

VÝBEROVÉ KONANIE
Primátor mesta Svit v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkčného miesta
Riaditeľ príspevkovej organizácie Mesta Svit – Technických
služieb mesta Svit
Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady
a iné požiadavky:
▲ vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického
smeru
▲ minimálne 10 rokov praxe v odbore
▲ občianska bezúhonnosť
▲ riadiace a organizačné schopnosti
▲ komunikatívnosť
Zoznam požadovaných dokladov:
▲ doklady o vzdelaní alebo ich overené kópie
▲ profesijný životopis, motivačný list
▲ odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace alebo čestné
vyhlásenie o bezúhonnosti, ktoré vybraný uchádzač nahradí
originálom odpisu z registra trestov
▲ koncepcia rozvoja príspevkovej organizácie v písomnej forme
▲ písomný súhlas uchádzača na spracovanie a evidovanie osobných údajov pre potreby výberového konania
Prihlášky s označením „Výberové konanie – TS“ osobne, alebo doporučenou zásielkou na adresu:
Mesto Svit, Mestský úrad
sekretariát primátora mesta
Hviezdoslavova 269/33
059 21 Svit
Uzávierka prihlášok do výberového konania je dňa 14. februára 2007.

VÝBEROVÉ KONANIE
Primátor mesta Svit v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkčného miesta
Vedúci Oddelenia športovej, kultúrnej a školskej činnosti
Mestského úradu vo Svite
Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady
a iné požiadavky:
▲ vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru
▲minimálne 10 rokov praxe v odbore
▲ občianska bezúhonnosť
▲ riadiace a organizačné schopnosti
▲ komunikatívnosť
Zoznam požadovaných dokladov:
▲ doklady o vzdelaní alebo ich overené kópie
▲ profesijný životopis, motivačný list
▲ odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace alebo čestné
vyhlásenie o bezúhonnosti, ktoré vybraný uchádzač nahradí originálom odpisu z registra trestov
▲ koncepcia rozvoja príspevkovej organizácie v písomnej forme
▲ písomný súhlas uchádzača na spracovanie a evidovanie osobných údajov pre potreby výberového konania
Prihlášky s označením „Výberové konanie – ŠKŠ“ osobne, alebo
doporučenou zásielkou na adresu:
Mesto Svit, Mestský úrad
sekretariát primátora mesta
Hviezdoslavova 269/33
059 21 Svit

Uzávierka prihlášok do výberového konania je dňa 14. februára 2007.
Uzávierka prihlášok do výberového konania je dňa 14. februára 2007.

SVIT

Aktuality

● Po opakovaných sťažnostiach v rámci interpelácií poslancov na neporiadok v areáli
Motorestu a jeho celkového
vzhľadu, podniklo Mesto viacero krokov na riešenie tejto situácie. Na prelome roka dostalo
Mesto stanovisko obchodno –
stavebnej firmy Sikers, spol.
s.r.o., ktorým sa táto firma zaväzuje v termíne do 30.4.2007
zlikvidovať materiál, nesúvisiaci
s rekonštrukciou Motorestu vo
Svite (v prípade priaznivého počasia aj skôr).

● 2. decembra sa v ZŠ Komenského konal Deň otvorených dverí.
Nechýbal pestrofarebný koktail výtvarných prác či sprievodcovia žiaci v rozprávkových kostýmoch.
Rodičia si zasadli do lavíc a využili
možnosť byť na vyučovacich hodinách.

● 26. decembra 2006 sa
uskutočnil už XI. ročník CANADA CUP za účasti 14 družstiev. Víťazmi sa stali ČAČINY z
Popradu pred družstvom z Popradu-Veľkej. 3. miesto patrí svitským OLDIES.

Spoločenská
rubrika
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V januári 2007
✔ NARODILI SA

Lucia Tabáková, Ela Zora Čížiková, Radka Dorniaková, Martina Ghillányová, Adeline Hörčíková, Zlatica Čonková, Mário
Mirga, Filip Gradzilla, Peter Krčula
✖ Vianočná besiedka
Vianočná besiedka na našej škole je už tradíciou. Aj tento rok sme k besiedke pripojili
„vianočnú burzu nápadov“. Asi najviac sa
deti tešili na prezentáciu pred rodičmi. Keďže na každú správnu besiedku, ako aj pohostenie patria hostia, pozvali sme medzi
seba aj škôlkárov. V popoludňajších hodinách sa pripojili aj rodičia. Touto cestou ďakujeme najmä rodičovskej rade, rodičom za
finančný príspevok a Prvej stavebnej sporiteľni vo Svite za pekné darčeky pre deti.
Spokojnosť a úsmev na tvári detí a rodičov
prezrádzal, že „vianočný“ deň sa vydaril. Za
vyzbierané peniaze sa deťom zakúpia hračky do nášho klubu detí a časť príspevku venujeme aj Zariadeniu opatrovateľskej služby.Ďakujeme. Mgr. Monika Štefanková,
ZŠ Komenského Svit

Poďakovanie
Chcem touto cestou
poďakovať p. Ľachovi a
p. Šimonovi, že v závere novembra svedomito vykonávali svoju prácu a vo večerných hodinách si pred potravinami „Na kopčeku“ všimli
nezabezpečený horský
bicykel, čím predišli jeho istému odcudzeniu
a odviezli ho na Mestskú políciu. Prajem im
veľa úspechov v ich
práci.

Inzeráty

Zábudlivá občianka mesta

✖ Predám záhradu v záhradkárskej osade „MÁJ“
- chatka, skleník, studňa.
Tel. 7755 962

✖ Ponúkam opatrovateľskú činnosť pre starších,
resp. chorých ľudí v ich
domácnosti, alebo v mojom dome. S praxou.
Kontakt: 0908 352 942.

❃ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV
Štefan Bednár, Jolana Ľudmová, Michal Diabelko, Anna
Šalapková, Ing. František
Budzák, Ing. Zdeněk Setnička, František Neuvirth
75 ROKOV
Jolana Bursová, Oľga Olexová, Regina Lacková, Ján Šavel, Pavel Záhradník, Pavol
Tajboš.
80 ROKOV
Karol Hattala, Pavel Lupták
85 ROKOV
Ján Hložka, Mária Valášková,
Vojtech Oros, Helena Pacáková.
92 ROKOV
Júlia Sekanová.
✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Ešte v decembri 2006 :
Pavol Pecha, Eduard Meriač,
Emília Boďová, Zuzana Koštrnová, Štefan Kostolník.
Január 2007
Valent Olexák, Mária Marošová, Anna Knapcová, Mária Bezáková, Mária Mačáková, Helena Moravčíková, Ing. Ján
Schmidt.

AK SI NEŽELÁTE
Prosíme jubilantov, aby nám
návratky nedoručovali prostredníctvom schránok na odkazy pre mestské zastupiteľstvo, ale osobne, resp. poštou
na Mestský úrad. Ďakujeme.

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

Predám tatranský profil - perodrážka, brúsený.
I. trieda 125,- Sk, II. trieda 99,- Sk. Doveziem.
Inf. tf.: 0905 508 163, 0907 124 455.

POĎAKOVANIE
Moje srdečné poďakovanie patrí MVDr. Vladimírovi Černákovi, ktorý mi ochotne a s citlivým prístupom ošetroval a injekciami liečil počas 7 dní môjho chorého psíka,
za čo odmietol prijať akúkoľvek finančnú náhradu.
Odôvodňoval to mojou osamelosťou, nesolventnosťou
ako dôchodkyne s ťažkým zdravotným postihnutím.
S takým gestom som sa ešte nestretla, najmä nie
v dnešnej konzumnej spoločnosti, v ktorej na prvom mieste sú predovšetkým peniaze. Prajem mu zdravie, pokoj, pohodu, veľa úspechov a aby to jeho veľké ľudské
srdce bolo zdravé po celý život aj pre tých, ktorí to potrebujú...
Valéria Bendíková, Okružná ul. Svit

SVIT

Mestská polícia v číslach v roku 2006
K úspešnému plneniu úloh MsP prispela v roku
2006 aj vzájomná spolupráca s Obvodným oddelením policajného zboru vo Svite, ktorá sa konkretizovala v 98 prípadoch. V našom meste sa závažná trestná činnosť vyskytovala v minimálnej
miere. Okrem odhalenia niekoľkých páchateľov
priamo pri páchaní trestných činov a priestupkov
bolo zistených a zlikvidovaných niekoľko menších požiarov, prebiehala aj spolupráca s dopravnou a kriminálnou políciou.
Mestskí policajti za rok
2006 zasahovali celkom
416 krát, pri ochrane objektov bol vykonaný zásah
129 krát – v roku 2006 sa
počet napojených objektov výrazne zvýšil.
Vo veciach verejného poriadku zasahovali 35 krát,
priestupky v doprave boli
zistené v 100 prípadoch –
v 87 bola uložená bloková
sancia v celkovej výške 18
800,- Sk. Tzv. „papuču“
použili 17-krát.
Krádeží s poškodzovaním
majetku bolo zaznamenaných 48 – s prevahou
drobných krádeží. Bolo vy-

konaných 22 zásahov pri
sporoch v občianskom
spolunažívaní s postúpením na OO PZ, udelením
pokuty a osobnými pohovormi. Celkove však MsP
riešila oveľa viac susedských, rodinných a partnerských sporov, ktoré nepokračovali formou spisu,
sú však zaznamenané v
denných záznamoch pre
prípadnú ďalšiu potrebu.
V oblasti dodržiavania VZN
mesta Svit bolo vykonaných 73 zákrokov pri rôznych porušeniach. V 32
prípadoch bol vykonaný
odchyt túlavých psov.

V uplynulom roku nebola
zaznamenaná žiadna oficiálna sťažnosť na prácu
MsP. Mestská polícia si v
roku 2006 výrazne polepšila aj materiálno-technickým vybavením (automobil, nepriestrelné vesty,
kamera do služobného vozidla, prenosný počítač).
Okrem toho policajti boli
nápomocní aj pri doručovaní súdnych a exekútorských zásielok, bežnej
pošty, dovoze stravy pre
ZOS z Batizoviec počas víkendov.
Nezanedbateľná bola aj
preventívna činnosť na
školách, účasť na verejných podujatiach kultúry a
športu. Ako výraznejší problém sa v uplynulom roku
vyskytla prevádzka baru v
zariadení Baba pre opakujúce sa výtržnosti v tejto
obytnej zóne.
Z vyhodnotenia činnosti
MsP vybrala V.Ž.

...a po teplej zime prišla kalamita
Po mimoriadne teplej zime prišla na
konci januára zima ako má byť. Aj keď
cestárom spôsobila nejednu vrásku
na čele, radosť mali najmä deti, lyžiari i prevádzkovatelia zimných stredísk.
Vo Svite vyšli do ulíc odhŕňače snehu,
aby vyčistili cesty pre motoristov
i chodcov. Pred rodinnými domkami
bolo vidno Sviťanov, ako sa usilujú
s lopatami prerazit cestičku v napadanom snehu.
-epoFoto: M. Jurčák

Z denníka polície
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■ 17. novembra hliadka MsP vo večerných hodinách zaznamenala porušenie Zákona č. 219/96
Z.z v pohostinskom zariadení zvanom Trafo, kde
štyria mladiství veselo konzumovali alkoholické nápoje. Boli odvedení na stanicu MsP, kde si ich
prevzali rodičia, čašníčka, ktorá podala mladistvým alkohol, musela nedobrovoľne prispieť formou pokuty do mestského rozpočtu.
■ 20. novembra obdržali v čase obeda príslušníci MsP hlásenie o ťažko opitých osobách, ktoré sa
pokúšali na ulici Štúrovej nastúpiť do motorového
vozidla s úmyslom následnej jazdy.Hliadka odstavila vozidlo zn. Škoda, ktorého vodič M.B. bol v
stave ťažkej opitosti. Udalosť následne prevzali príslušníci OO PZ.
■ 29. novembra boli stálou službou OO PZ odoslaní príslušníci MsP do rodiny p. J.H., kde si pod
vplyvom alkoholu robil domáci pán poriadok dosť
hrubým spôsobom, pričom poškodzoval spoločný
majetok a psychicky týral svoju manželku.
■ 1. decembra bola hliadka privolaná k osobe
ženského pohlavia, ktorá na ulici Hviezdoslavovej
skúšala otvoriť odstavené motorové vozidlo. Hliadka počas kontroly osoby zistila, že žena je psychicky chorá a má vidiny, bola k nej privolaná služba ZZP, ktorá ju previezla do nemocnice v Levoči.
■ 9. decembra boli v nočných hodinách vykonané viaceré zásahy k opitým osobám, polihujúcim
na cestách a chodníkoch a tiež ku sporom a krádežiam v reštauračných zariadeniach. V uvedený
dátum každý mesiac stúpa krčmárom tržba a policajtom práca.
■ 20. decembra MsP zakázala v časti Pod Skalkou predvianočný podomový predaj podradného
tovaru trom osobám z Lučenca. Po zaplatení pokuty za porušenie VZN boli tieto osoby odprevadené mimo územia Svitu.
■ 21. decembra boli v nočných hodinách policajti oboznámení s tým, že istá osoba chce ukončiť svoj život skokom pod vlak. Hliadka po vyrozumení OO PZ a Železničnej polície prehľadala úsek
trate na území mesta, ale našťastie, žiadny pokus
o ukončenie života nebol zistený.
■ 23. decembra v nočných hodinách policajti vykonali viacero zásahov vo veci ničenia cudzieho
majetku a rušenia nočného kľudu občanmi, ktorí
prežívali vianočnú atmosféru s alkoholom.
■ 25. decembra bol na žiadosť OO PZ vykonaný
spoločný zásah v rodine pána M.K., ktorý vianočnú atmosféru rodinného kruhu premenil na akčnú
drámu ukončenú policajným zásahom. Menovaný
najkrajšie sviatky roka prežil za zámkom zadržiavacej cely, kde neskôr skončil v rukách vyšetrovateľa justičnej polície.
■ 28. decembra mala hliadka prácu s ubytovanými opitými občanmi Estónska v hoteli Mladosť, ktorí v noci rušili nočný kľud a ničili zariadenie hotela.
■ 29. decembra bolo hliadke oznámené pracovníkom ochranky predajne Lidl, že občan mesta V.B. je
zaznamenaný na kamerovom zariadení, ako ukradol
fľašu alkoholu. Tento občan bol už opakovane za obdobnú činnosť trestaný a tentokrát spolu so záznamom kamery odovzdaný príslušníkom OO PZ.
■ 1. januára 2007 v nočných hodinách opätovne
vystrájali hostia z Estónska pred hotelom Mladosť,
kde poškodzovali na parkovisku odstavené vozidlá
a tiež fasády samotného hotela striekaním grafitov.
Hliadka MsP a OO PZ tých „najaktívnejších“ odovzdala do rúk vyšetrovateľa.

SVIT
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Spevokol SENIOR hodnotil
Ćinnosť Združeného spevokolu SENIOR bola hodnotená na
spoločnom stretnutí v Dome kultúry 9. januára 2007 aj za prítomnosti primátora mesta Svit
PaedDr. Rudolfa Abraháma.
V správe o činnosti jeho vedúci Alexander Tokár v krátkosti
zhodnotil prácu za rok 2006, kedy už vstúpila do 3 roku svojej existencie.
„Uplynulý rok 2006 bol svojimi

vystúpeniami bohatší, že sme ich
mali o 7 viac. Za rok 2006 sme
mali 33 skúšok a 22 vystúpení.
Zaspievali sme 97 piesni, z čoho
najviac sa spievala pieseň „Jubilanti”. V našom repertoári máme
45 pesničiek, známe i menej známe a tiež vlastné. Celkove v roku
2006 pribudlo 28 piesní, z toho
17 vlastných. Do inventáru spevokolu v roku 2006 pribudli
kostýmy pre celý kolektív, biele

košele pre mužov a stojan pre
harmonikára”, skonštatoval A. Tokár.
Snahou spevokolu je dostať
združený spevokol SENIOR vyš-

držal diplom za regionálny rozvoj.
Združený spevokol kladne hodnotil vo svojej činnosti aj harmonikára a kronikára v jednej osobe
a to Emila Horňáka, ktorého zásluhou boli kolektívom zvládnuté
všetky nové pesničky a kronika je
pravidelne aktualizovaná a zachy-

Členovia spvokolu SENIOR s primátorom PaedDr. Rudolfom
Abrahámom.

Členovia spvokolu SENIOR A. Tokár a E. Horňák.

šie po umeleckej stránke, a preto
bol aj odborne hodnotený
Mgr. Pavlom Šivecom a Jozefom
Ištvánikom. Kolektív sa zúčastnil
3. ročníka okresnej súťaži „Spievajže si spievaj” v Štrbe, kde ob-

táva najpodstatnejšie udalosti
v činnosti spevokolu. Ten má
v súčasnosti 13 členov a zatiaľ
nepočíta s jeho rozšírením.
Text a foto: M. Jurčák

V Klube dôchodcov
nechýba aktivita
„Najvhodnejšou formou spojenia dôchodcov so životom spoločnosti je zapájať členov
organizovaných v kluboch dôchodcov k aktívnej práci na všetkých úsekoch spoločenského života, najmä sociálno–zdravotného
a kultúrneho života,” povedala na úvod správy o činnosti Klubu dôchodcov vo Svite o. i.
predsedníčka Bernadeta Točeková.
Na schôdzi, na ktorej boli prítomní zástupcovia Klubu dôchodcov z Podskalky, bol aj
zástupca mesta Svit, riaditeľ TS Ing. F. Hámor. Z celkového počtu 91 členov (72 žien)
sa zúčastnilo 70,5 % členov, ktorí si v správe

o. i. vypočuli hodnotenie činnosti klubu v roku 2006, kde činnosť smerovala najmä do
oblasti pomoci osamelým a prestarlým členom v domácnostiach a v Dome opatrovateľskej služby.
V sedemdesiatich prípadoch uskutočnili
návštevu chorých členov a 17 členom boli zaslané blahoželania k narodeninám. V správe boli
spomínané aj aktivity členov klubu napr. pri organizovaní burzy šatstva, členky sa podieľali na rôznych
ručných prácach, spomínaná bola účasť členov na
prednáškach so zdravotnou tematikou ako aj
účasť členov na organizovaní výstavy obrazov
z družobného mesta
Česká Třebová a Okresnej výstavy ovocia a zeleniny vo Svite.
Predsedníčkou KD boli
kladne zhodnotené aj ak-

tivity v rámci športovej a brigádnickej činnosti. Najmä účasť členov klubu na kultúrnych
a spoločenských podujatiach je pravidelná.
Členom klubu bol predložený plán činností
na rok 2007, ktorí prítomní členovia schválili.
V diskusii odznelo niekoľko zaujímavých pripomienok a nárhov na zaktivizovanie členov
a to napr. Ing. Kamil Finka ponúkol odbornú
prednášku pre spoznávanie rastlín v okolí Svitu, B. Bendíková požaduje od mestských orgánov dať do užívania pre aktivity aj klubu
dôchodcov miestnosť nad poštou, ktorá doposiaľ nie je dostatočne vybavená pre využívanie, zaoberať sa zriadením parku pred
DOS, obnovením lavičiek pri chodníkoch.
Pani Marčeková požaduje od mesta vyspraviť v meste chodníky, zriadiť v mestských lesoch na Bágrovisku oddychovú zónu pre občanov mesta a upozornila na zvýšený výskyt
túlavých psov po meste.
Na záver členovia klubu prijali uznesenie,
po ktorom v kultúrnom programe vystúpili
členovia speváckeho zboru SENIOR pod vedením harmonikára Emila Horňáka.
Text a foto: M. Jurčák

Mestská doprava vo Svite Podskalka, Jednota, Aut.stanovište - Podskalka, Jednota MHD
platí od 1. 1. 2007
SVIT
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Odchody autobusov z autobusovej stanice Svit
platí od 10. decembra 2006

SVIT
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Projekt „Živý areál“
„Ak chceme pozorovať svet prírody a stať sa
svedkami nevídaných udalostí a zázrakov, nemusíme vyhľadávať ďaleké hory, či lesy, ani sa potápať do vôd najhlbších jazier na svete. Mnoho
zázrakov sa deje v našej blízkosti, v malých oázach, ktoré spríjemňujú náš svet a veľa šťastlivcov sa s nimi stretáva na každom kroku „
L.J.Gonzales (autor španielskeho
dokumentárneho seriálu Živá záhrada

Takýmto svetom prírody,
priam núkajúcim sa na pozorovanie, je aj areál našej
školy. Príroda v ňom prechádza neustálymi zmenami, ktoré môžeme pozorovať nielen pri pobyte a pohybe v ňom, ale v prípade
nepriaznivého počasia i z
okien tried našej školy.

Podrobnejšie informácie
o zistených pozorovaniach, ktoré som robil počas roku 2006, sa žiaci,
pedagógovia a návštevníci
našej školy môžu dozvedieť z informačných panelov na spojovacej chodbe
školy a v čase vegetačnej
sezóny i z mobilného náučného chodníka, ktorý
som svojpomocne zhotovil pod vedením vyučujú-

Mikuláš
s Jožkom Kubánim
Všetky deti očakávajú príchod Mikuláša a s ním aj radosť, spokojnosť a drobné darčeky. Inak, ako
po iné roky, boli žiaci 3.A a 7.A triedy ZŠ Komenského obdarovaní mikulášskymi darčekmi.
Ráno, 6. decembra sa žiaci ustrojili a v mikulášskom, anjelskom, či
čertovskom kostýme vyšli peši zo
Starého Smokovca na Billíkovu
chatu vo Vysokých Tatrách, kde ich
už čakal Mikuláš – Jozef Kubáni,
reportér TV JOJ. Zúčastnili sa nakrúcania príspevku do večerných
televíznych novín spolu so žiakmi
zo ZŠ vo Vyšných Hágoch. Mikuláš
prišiel originálne a netradične, ako
sme u Jozefa Kubániho zvyknutí,
nečakane zlaňovaním z komína
chaty. Obdaroval deti darčekmi,
urobil s nimi rozhovory na kameru,

cej prírodopisu RNDr. D.
Božovej
Zhotovený mobilný náučný chodník a pravidelná
starostlivosť o areál našej
ZŠ je vhodným príspevkom k tomu, aby sme sa v
tomto prostredí cítili zdravo a príjemne.
Ján Lopata,
ZŠ Mierová Svit

Deň
otvorených dverí
Priestory našej školy
sme sprístupnili rodičom
a ich deťom - predškolákom dňa 17. januára
2007, kedy sme zorganizovali Deň otvorených
dverí.

rozdával autogramy, ale tiež bol
ochotný sa fotografovať a tak zvečniť veľký zážitok detí.
Deťom žiarili očká šťastím z darčekov, ale aj z príjemného stretnutia so známym reportérom, hoci tu-

ristika im tiež dala zabrať.
Aký bude Mikuláš na ZŠ Komenského budúci rok? Možno opäť netradičný, ale určite plný zážitkov,
nechajte sa prekvapiť!
Mgr. Monika Dudinská
učiteľka ZŠ Komenského Svit

V dopoludňajších hodinách spoznávali prácu
žiakov a učiteľov. Popoludní plné pohybových
aktivít bolo odmenené
darčekom, ktorý pripravili starší žiaci pre svojich
kamarátov.
Mgr.B.Lopatová,
ZŠ Mierová

Ocenenie v rámci
Týždňa vedy na Slovensku

Európsky deň rodičov a škôl
V prvý decembrový týždeň sa v rámci Európskeho dňa rodičov a škôl stretli učitelia, rodičia
a žiaci z 1. – 4. ročníka. V tento deň nás prišli navštíviť aj rodičia budúcich prvákov a predškoláci uvítali možnosť zapojiť sa do prípravy vianočných ozdôb, pozdravov, ikebán a adventných vencov. Deti so záujmom počúvali vianočné príbehy starých rodičov, v ktorých nechýbali ani strigy a čarodejnice. Atmosféru rozprávok vhodne doplnili projekty z Lega. Predvianočné obdobie nám spríjemnil príchod Mikuláša s neposedným čertom a hudobne nadaným anjelom. Za pripravené básničky, pesničky a tančeky sa im Mikuláš odmenil balíčkami
plnými sladkostí. Pri ochutnávaní nátierok našich pani kuchárok rodičia nešetrili slovami
chvály. Rodičia a starí rodičia sa radi vrátili do školských lavíc a svojimi skúsenosťami a záMgr. B. Lopatová, ZŠ Mierová
ujmom spestrili výnimočné školské dopoludnie.

Koniec novembra 2006 sa už tradične
niesol v znamení oceňovania úspechov
v oblasti vedy a výskumu.
Podpredseda vlády a minister školstva SR pozval viac ako 50 študentov, ktorí úspešne reprezentovali Slovensko na medzinárodných predmetových olympiádach a športových súťažiach.
Medzi ocenenými bol aj občan nášho Svitu,
bývalý žiak ZŠ Mierová, Vladimír Boža, v súčasnosti študent 3. ročníka Gymnázia D. Tatarku
v Poprade (študijné zameranie – informatika).
Vladimír sa v júli 2006 zúčastnil Stredoeurópskej informatickej olympiády v Chorvátsku, ako
i trojstretnutia najlepších programátorov Česka,
Slovenska a Poľska.
V minulom školskom roku v rámci kraja i Slovenska úspešne súťažil v matematike, fyzike
a informatike, nielen so svojimi rovesníkmi - druhákmi na stredných školách, ale popredné medailové umiestnenia získaval i v zápoleniach so
študentmi, ktorí boli o dva roky starší.
Okrem symbolického ocenenia, ktoré získal
od ministra školstva, ho vedenie gymnázia pred
vianočnými prázdninami, odmenilo hodnotnou
vecnou cenou.
B.Lopatová, ZŠ Mierová
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Kolkári nám robia radosť
Naši svitskí kolkári pred začiatkom jarnej časti vedú tabuľku II.ligy skupiny Východ a po ročnej prestávke chcú zabojovať a byť
účastníkom 1.ligy. V jarnej časti odohrajú doma len jeden zápas –
25.2.2007 proti OŠK Rudňany v dlhodobej časti. Začiatok jarnej
sezóny odštartujú dvomi zápasmi na dráhach súperov v Šemši (4.
v tabuľke) a Medzilaborciach (v priebežnom poradí na 2. mieste).
Po 8. kole je stav tabuľky takýto:
Družstvo
skóre
priemer zv. kolov
1./ MKK Svit
136:12
2387,8
2./MKK
Medzilaborce
20:12
2362,2
3./ŠKK Strážske
29,5:24,5
2331,7
4./Družba Šemša 17:23
2318,4
5./ MKK Sabinov 18,5:29,5
2329,4
6:/ OŠK Rudňany 17: 23
2310,5

body
10
6
5
5
4
2

Priemery jednotlivcov v ročníku 2006-2007
2./ Focko Jaroslav st.
427,67
4./ Kratochvila Ondrej
420,25
405,56
8./ Hauke Pavol
16./ Hájovský Anton
396,56
20./ Kalakaj Andrej
392,56
23./ Polomský Ladislav
388,83
42./ Focko Jaroslav ml.
359,75

Zľava Jozef Klein, Silvia Kleinová, organizátori turnaja O pohár primátora, Miloš Čičmanec - riaditeľ SZŠ Svit.

O pohár primátora
v stolnom tenise
17.januára sa už po dvanásty krát stretli nadšenci stolného tenisu na turnaji o Pohár primátora mesta Svit.
Spolu 50 hráčov zápolilo v kategóriách registrovaných
a neregistrovaných hráčov, ako i v tzv. mixe.
Medzi registrovanými vyhral P. Roba z Prešova (l.liga)
pred Ľ.Kapinusom z Pyrobatysu (3.liga) a J.Nevidňanským zo Sp. Bystrého.
Neregistrovaní majú svojho víťaza vo Fabianovi, druhý skončil Gulič
(obaja zo Štrby), na treťom mieste Textoris zo Svitu a štvrtý V. Zentko zo
Svitu.
Najlepšou medzi ženami je V. Maškulková zo Sp. Teplice, pred T. Šimkovou zo Svitu, J. Popadičovou z Popradu a M. Ďurčekovou zo Svitu.
V mixe zvíťazili T.Šimková a J.Pytel – Adento Svit – Veterán, na druhom
mieste sa umiestnili J. Popadičová a J. Popadič z Veteránu Poprad. Tre-

tí skončili V. Maškulková a M. Pisarčík (Sp. Teplica - Veľká), na 4. mieste S. Kleinová a J. Seman zo Svitu a Levoče.
Turnaj sa opäť vydaril a tak veľké poďakovanie patrí sponzorom –
VÚCHV Svit,, Pyrobatysu Batizovce, primátorovi mesta Svit, firmám Sydes print Svit, Legáto Svit, Penzion Jantár Batizovce, Chemosvit,
a. s. Svit, Majami Svit a p. Kleinovej – Sklenárstvo Svit. Osobitné poďakovanie patrí M. Čičmancovi, riaditeľovi ZSŠ za 12-ročnú pomoc pri poskytovaní priestorov telocvične.
Jozef Klein, organizátor

Rok 2007

Rozpis prevádzkových hodín na Mestskom klzisku pri hoteli Mladosť
Pondelok
Utorok
Streda
Piatok
Sobota

Legenda

HM
HV
K
SK

08.00

HV
HV

09.00

HV
HV

10.00

HM
HM

11.00

HM
HM

Hokej pre deti do 12 rokov

12.00
K
K
K
K
K
K
K

13.00
K
K
K
K
K
K
K

14.00
K
K
K
K
K
K
K

15.00
K
K
K
K
K

16.00
HM
K
HM
K
HM
HM
HM

17.00 18.00 19.00 20.00
HM
K
HM
SK
HM
HM
HM

K
SK
K
SK
K
K
K

K
HV
HV
K
HV
K
HV

K
HV
HV
K
HV
K
HV

Žiadame o dôsledné dodržiavanie uvedených
hodín!
Objekt a dodržiavanie rozpisu je kontrolované
Mestskou políciou

Postscriptov˘
obrázek
SVIThlavicka.eps
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