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Mestské zastupiteľstvo Svit

Poslanci kritizovali hlavne stav ciest

Po 36-ty krát sa stretli mestskí poslanci na svojom riadnom rokovaní, ktoré otvorili schválením Dodatku č. 6/2014 VZN č. 2/2009.
Týmto dokumentom znížili oprávnené náklady za sociálne služby.
Z dôvodu odchodu tajomníčky komisie zdravotnej, sociálnej, bytovej a verejného poriadku pri MsZ vo Svite Jarmily Soliarovej do
dôchodku zvolili za tajomníčku PhDr.Petronelu Bockovú a menovanú J. Soliarovú za členku komisie.
Vyhoveli žiadosti Záchrannej
služby Košice o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom
stredisku za účelom prevádzkovania ambulancie záchrannej služby.
Zaoberali sa aj finančnými príspevkami pre športové a kultúrno-spoločenské organizácie
na rok 2014 a po predložení návrhu z príslušnej komisie a Mestskej rady schválili pre jednotlivých
žiadateľov nasledujúce sumy:
Atletický oddiel
2500 €
BKM
7100 €
Hokejový klub Svit – Pod Skalkou
500 €
Stolný tenis
400 €
Futbalový klub
5800 €
Miestna organizácia Slov.rybárskeho zväzu
500 €

Cyklistický klub Energia Svit 500 €
Active Swim Svit
500 €
Tenisový klub
1000 €
Detský famózny svet
500 €
FS Jánošík
850 €
Spevácky zbor Laudamus 700 €
Umelecký klub Fantázia
850 €
Ľudová hudba Bystrianka 500 €
Klub plastikových modelárov 300 €
Klub rozvoja kultúrnej a športovej
činnosti
300 €
Lukostrelecký klub
300 €
Skalné lezenie
100 €
Gréckokatolícka cirkev
300 €
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi
300 €
Rímskokatolícky farský úrad 400 €
OZ Spevokol Senior
100 €

OZ Zábavná skupina Svittasenior
100 €
Vojensko-histor. klub TIGER 100 €
Dychová hudba Sviťanka 300 €
V programe pokračovali zmenou organizačnej štruktúry
Mesta Svit v Zariadení opatrovateľskej služby zvýšením o jednu
zdravotnú sestru – opatrovateľ ku
a schválili aj s tým súvisiace rozpočtové opatrenie vo výške 6
230,- €. Vzali na vedomie úpravu
platu primátora v zmysle §4 ods.1
zák. č. 253/1994 Z.z. z dôvodu
zvýšenia priemernej mzdy zamestnanca v NH SR a určili zvýšenie základného platu primátora o 70 %
s účinnosťou od 1. 1. 2014.
Schválili predaj doterajšieho
vozidla Mestskej polície vo Svite
a zakúpenie nového do hodnoty
12 390,- € s DPH. Ďalej odsúhlasili
odpredaj tepelných rozvodov
(Pokrač. na 2. strane)
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Voľby prezidenta
– 2. kolo

V 2. kole volieb prezidenta
SR zo 6195 oprávnených voličov bolo odovzdaných v našom meste 3590 platných hlasov, čo činilo 58,72 %. Róbert
Fico v našom meste získal
36,85% a Andrej Kiska 63,15 %
platných hlasov.

Pozor

na variabilný symbol
Vážení občania,
prosíme vás, aby ste venovali
zvýšenú pozornosť pri úhradách daní a poplatku za komunálny odpad a uvádzali
správny variabilný symbol.
Pri úhrade, kde bude uvedený
chybný variabilný symbol, nebude možné správne priradiť
platbu a občan bude vedený
ako neplatič.

Slávnostné prijatie ku Dňu učiteľov
Primátor mesta Svit PaedDr. Rudolf Abrahám pri príležitosti Dňa učiteľov slávnostne
prijal učiteľov všetkých svitských škôl. Ocenení
boli pedagogickí zamestnanci za 40 a 35 rokov
praxe: Mgr. Mária Smatanová, Mgr. Božena
Neuvirthová a Mgr. Božena Čarnogurská zo

ZŠ Komenského ul., Mária Zentková a Alena
Valašková z MŠ Mierová ul. vo Svite, Mgr. Helena Korbačková a Ing. Imrich Palkov zo SOŠ
(kyticu za nich preberá riaditeľ ka SOŠ RNDr.
Eva Nebusová).

Mesto Svit

4/2014

V skratke...

Návrhy na Cenu mesta a Cenu primátora
Aj tohto roku sa budú udeľovať a odovzdávať najvyššie mestské ocenenia ľuďom, ktorí sa významnou mierou podieľali na rozvoji mesta v rôznych oblastiach
života. Udeje sa tak ako vždy na slávnostnom zasadnutí MsZ, ktoré sa bude
konať v júni 2014 v rámci Dní mesta Svit. Tejto slávnosti sa môžu zúčastniť
všetci záujemcovia – teda široká verejnosť.
Keďže je potrebné pristupovať k oceňovaniu čo najobjektívnejšie, každoročne
sa aj prostredníctvom týchto novín obraciame na širokú verejnosť, aby nám písomne (do 9. mája 2014) doručila svoje
návrhy na ocenenie osobností Cenou
mesta pre tento rok.
Je potrebné, aby tieto osobnosti spĺňali
nasledujúce kritériá určené štatútom
mesta:
l vynikajúce tvorivé výkony a významné
výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejno – prospešnej činnosti.
l významné pričinenie sa o hospodár-

sky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí
l činnosť pri záchrane ľudských životov,
majetku mesta a jeho občanov
To sú kritériá na udelenie Ceny mesta
Svit – udelenie Ceny primátora je v kompetencii pána primátora a je v hierarchii
ocenení za Cenou mesta. Ak však máte
návrhy, radi ich prijmeme a budeme o
nich rokovať.
Návrhy zasielajte na adresu: Mestský
úrad, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit.
Veríme, že aj tohto roku sa nám s vašou
pomocou podarí nezabudnúť na nikoho,
kto si takúto pozornosť zaslúži. -vž-
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KVAPKA KRVI pre mesto
Miestny spolok Slovenského Červeného
kríža vo Svite sa obracia na darcov, občanov a mládež v meste Svit a okolia s výzvou pre darovanie krvi „Kvapka pre
mesto“.Odber sa uskutoční vo štvrtok 19.
6. 2014 od 9.30 do 13.00 hod. v Dome
kultúry vo Svite.
Prosíme darcov, aby v tento deň konzumovali len ľahké jedlá a neužívali alkohol.
Mária Zentková
TEXTIL z „KOPČEKA“
Predajňa „Textil na Kopčeku“ je od 1.
apríla 2014 presťahovaná! Pod novým
názvom TEXTIL Z KOPČEKA ju nájdete
na Ul. SNP z vonkajšej strany obchodného centra – priamo oproti Bille. V predajni sa tešia na vašu návštevu!

Do funkcií na Mestskom úrade
Od 1. februára 2014 pracuje vo funkcii vedúcej
oddelenia školských, kultúrnych a športových
činností Mestského úradu vo Svite Mgr. Lenka
Mačugová (na obr.)
Dňom 1. apríla 2014 bola poverená vedením
oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností MsÚ vo Svite PhDr. Petronela Bocková. Vystriedala tak doterajšiu dlhoročnú vedúcu Jarmilu Soliarovú, ktorá odišla do
zaslúženého dôchodku.
Jarmile Soliarovej aj touto cestou patrí v mene
Mesta Svit, ale i jeho občanov úprimná vďaka za takmer 42 rokov nepretržitej práce v prospech obyvateľov nášho mesta.

Už čoskoro ožije námestie pred Domom kultúry farebnými kobercami kvetov...
Foto: K. Nowak

Poslanci kritizovali hlavne stav ciest

(Dokonč. z 1. strany)

spoločnosti Chemosvit Energochem, a.s. v cene 1,- € ako prípad hodný osobitného zreteľa,
ktorý odôvodnili nákladnou rekonštrukciou súčasných rozvodov. Túto zrealizuje Energochem na vlastné náklady.
Bod týkajúci sa priameho
prenájmu pozemku pod stavbou garáže – prístrešku žiadateľ ky H. Drugajovej z rokovania stiahli.
Schválili zriadenie odplatného vecného bremena spočívajúceho v povinnosti mesta
strpieť objekt – prípojku VN
22kv pre odpočívadlo Batizovce na stavbe NDS na diaľnici D1.
Po vystúpení Ing. Slávika,
zástupcu vlastníkov bytov bytového domu s. č. 243 na Ul.
Štúrovej a po dohode o prepracovaní
geometrického
plánu bola žiadosť o odkúpenie priľahlého pozemku zatiaľ
stiahnutá z rokovania.
Na žiadosť Mgr. G. Hutní-

kovej súhlasili so začatím procesu obstarávania zmeny
Územného plánu mesta Svit
z plôch pre šport a rekreáciu
na plochy občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry v lokalite garáží na Štefánikovej ulici za podmienky 100
% úhrady jednotného príspevku žiadateľ kou.
Na záver riadneho programu
odsúhlasili predaj pozemku
o výmere 200m² žiadateľom
J. Uramovi a M. Miklušovej za
cenu 19,- €/m² – spolu 3 800,€.
Interpelácie poslancov otvoril M. Bezák otázkou ohľadom
výtlkov na cestách a ich odstraňovania. J. Žiak prehlásil,
že po 1. apríli 2014 dôjde
k náprave súčasného stavu
ciest. M. Jurčák poukázal na
sústavný problém s rozbitými
schodmi zo severnej strany
Kopčeka a diery na okružnej
ceste okolo bývalej Mladosti.
A. Kromková zároveň oslovila
BYTOVÝ PODNIK , s r. o., aby
schody na kopček opravili. V.

Seman pripomenul aj výraznú
dieru na ceste pri čistiarni Dalema. M. Smatanová tlmočila
znepokojenie niektorých rodičov nad stavom murovaného
objektu pri vstupe do Materskej školy na Mierovej ulici –
riaditeľ TS mesta Svit prisľubil
jeho likvidáciu. L. Jašš sa opýtal na rekonštrukciu Ul. kpt.
Nálepku a M. Jurčák poukázal
na potrebu náteru priechodov
pre chodcov. A. Kromková vysvetlila, že ide o investície,
ktoré nie sú kryté rozpočtom. M. Berkeš navrhol, aby
sa použili prostriedky z úspory,
vzniknutej pri zimnej údržbe.
J. Babčák sa zaujímal o to,
v akom štádiu je projekt zriadenia predajne a skladu autentických potravín lokálnych
farmárov. Primátor odpovedal,
že sa rieši problém pripojenia
inžinierskych sietí a verí, že ku
zriadeniu dôjde.
Na otázku ohľadom kolaudácie kompostárne a financovania jej prevádzky podotkla
A. Balogová, ved. odd. eko-

nomických činností, že je potrebné znížiť stratu, ktorá s tým
súvisí. J. Žiak do najbližšej finančnej komisie predloží predpokladané finančné náklady.
V diskusii M. Jurčák poďakoval za poriadok, ktorý urobil
BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o.
na atletickej dráhe štadióna.
M. Berkeš poukázal na riziká, súvisiace s padaním
stromov na trase Svit-Batizovce v prípade veterných
smrští. A. Kromková povedala, že Lesný závod nesúhlasí
s výrubom, opakovane oň
bude Mesto žiadať.
V závere zaznela aj poznámka k zlému stavu schodiska ku predajni Agromilk –
tieto schody patria Bytovému
družstvu Poprad.
Koniec zasadnutia tvorila informácia a hospodárení
mesta za prvé dva mesicae,
ktorú podala vedúca odd. ekonomických činností A. Balogová.
-vž-
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Výbor ZO Jednoty dôchodcov
na Slovensku (JDS) vo Svite
v spolupráci s klubom ABŠ
a mestom Svit pripravili pre
seniorov mesta pri príležitosti
80. výročia vzniku Svitu a 10.
výročia založenia ZO Jednoty
dôchodcov pekný darček. Bola
to 11. apríla 2014 početná
návšteva seniorov mesta
u prezidenta SR Ivana Gašparoviča a v Národnej rade SR.
Iniciatíva na organizovanie
stretnutia vyšla od I. Gašparoviča pri jeho návšteve pred 5
rokmi vo Svite pri stretnutí zo
svojim bývalými spolužiakmi zo
ZŠ, keď tu s rodičmi krátko býval. A tak výbor ZO JDS sa roz-
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Seniori u prezidenta

hodol takéto stretnutie zorganizovať v tomto roku.
Prezident SR Ivan Gašparovič
prijal v Prezidenskom paláci svojich bývalých spolužiakov, členov
ZO JDS, klubov seniorov, členov
ABŠ aj s primátorom mesta R.
Abrahámom, predsedom OO
JDS M. Brejčákom a predsedom
ZO JDS M. Jurčákom a predsedom Ústredia JDS J. Lipianskym. „Keď idem okolo Svitu,
všetko sa mi v hlave premieta,

veď tu som strávil čas svojho života, chodil som do škôlky, školy, naučil som sa tam lyžovať a
korčulovať, mal som tam veľa
kamarátov a priateľov,“ zaspomínala si hlava štátu pred bývalými spolužiakmi na roky strávené vo Svite.
Po návšteve prezidenta seniori zo Svitu navštívili v sprievode poslanca NR SR za Smer
SD P. Šucu parlament.
-ákInf. aj na www.prezident.sk

Foto: D. Šipošová

Poďme na to!

Malý projekt Poďme na to! je podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Projekt bol určený cieľovej skupine mladých ľudí vo
veku od 14 do 18 rokov a Centru voľného času vo
Svite, ktorí 21.marca projekt zrealizovali. Cieľom projektu bolo aktivizovať mladých ľudí a zrealizovať seminár, počas ktorého vhodnými motivačnými technikami
a metódami formovali skupinu mladých a ponúkli im
priestor s možnosťami dozvedieť sa kde, s kým a ako
aktívne pracovať. Projektu sa zúčastnila skupina mladých, ktorí už aktívne pracujú, preto chcem aj v ich
mene poprosiť i ostatných záujemcov, aby sa k nim
pridali. O ich činnosti sa môžete dozvedieť na tejto
webovej adrese: www.mpsvit.wix.com/mpsvit
Mgr. L. Mačugová
vedúca oddelenia ŠKaŠČ

Poučné besedy so zdravotníckou tematikou

Vo februári sa uskutočnila výročná členská schôdza, ktorá kladne zhodnotila činnosť
za rok 2013 a potvrdila doterajších členov výboru ZO na ďalšie štvorročné obdobie.
Bol schválený plán práce na rok 2014,
v ktorom je opäť výlet za zdravím a kultúrou (návšteva divadelného predstavenia
klasickej hry „Trampoty majstra Pavla“
v Spišskej Novej Vsi a kúpanie v Kúpeľoch
Vyšné Ružbachy.) Túto akciu chceme uskutočniť v apríli pri príležitosti 40. výročia
ZO SZZP vo Svite.
Na výročnej schôdzi sa zúčastnil aj poslanec mestského zastupiteľstva. Mgr. M.
Jurčák, ktorý vyzdvihol spoluprácu našej
organizácie s Jednotou dôchodcov a inými

organizáciami združujúcimi seniorov zo
Svitu. Ubezpečil nás, že prednášky na
zdravotnú tému a osvetu môžu byť užitočné a poučné aj pre členov iných organizácií.
Preto sme pozvali členov JDS na akciu,
ktorá sa konala v marci - na besedu s magistrou K. Troppovou. Dozvedeli sme sa,
že tlakomery zakúpené v lekárňach je
možné kontrolovať v lekárni kalibráciou za
pomerne malý poplatok. Ďalej, aké homeopatické lieky na zmiernenie inkonti-

nencie sú bez predpisu, čo môžeme urobiť
pre seba, aby sme zmiernili reakciu po očkovaní, že pri zakúpení vitamínov a výživových preparátov musíme informovať farmaceuta o pravidelnom užívaní liekov, aby
nenastala kontraindikácia, ako preventívne
užívať homeopatiká na zmiernenie alergie,
samozrejme po konzultácii s lekárom,
alebo farmaceutom v lekárni a mnoho
iných užitočných poznatkov.
Sme vďační Mgr. Troppovej, že vždy
s ochotou príde medzi nás a odpovie na
naše otázky. Nabudúce, ak budú mať záujem, radi pozveme okrem JDS aj členov
z iných organizácií.
Ing. Ľ. Kuzmíková
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V slnečnom Španielsku

Druhý februárový týždeň sa uskutočnilo ďalšie plánované stretnutie projektu
EÚ Comenius, ktorý organizuje prostredníctvom výmenných pobytov spoluprácu
škôl, učiteľov a ich žiakov z rôznych krajín Európy. Tentoraz bolo hostiteľskou
krajinou slnečné Španielsko.
Prvé dva dni nášho týždňového pobytu sme strávili
v hlavnom meste – v Madride. Prezreli sme si všetky
jeho hlavné lákadlá – námestia Plaza Mayor, Plaza
de Cibeles a Puerta del Sol,
luxusnú vyše kilometer dlhú
ulicu Gran Via plnú veľ kolepých, bohato zdobených,
rozľahlých budov - hotelov,
obchodov, divadiel a reštaurácií, o ktorej sa hovorí,
že nikdy nespí. „Zlatým klincom“ nášho madridského
programu bola prehliadka
svetoznámej galérie Prado.
Toľ ko krásy a majstrovstva
na jednom mieste – až sa
tají dych.
Madrid nás síce „hostil“
zamračenou oblohou a teplotami okolo 8 stupňov
Celzia, ale naše partnerské Spoločné sadenie Stromu priateľstva
mesto a hlavný cieľ našej
návštevy - mesto Murcia na juhu Špa- boleda“ nám pripravili v skutku pestrý pronielska nás svojim slnečným počasím a te- gram. Spomenieme prehliadku školy, nádplotami okolo 30 stupňov Celzia prenieslo herný kultúrny program, prehliadku mesta
a jeho pamätihodností zavŕšenú slávnostzo zimy do leta.
Murcia je pulzujúce temer štyristopäť- ným prijatím na radnici. Úžasným zážitkom
desiattisícové mesto s bohatou históriou, pre žiakov i pedagógov zo Slovenska, Poľktorá je viditeľná na každom kroku. Leží ska, Rumunska, Francúzska, Belgicka a Špav srdci úrodnej nížiny s horúcim subtropic- nielska boli výlety do okolia. Najprv návkým podnebím, ktorá je obrovským pro- števa údolia spájajúceho obce Blanca
ducentom a vývozcom ovocia, zeleniny a Abarán známeho obrovskými vodnými
a kvetov. Preto je nazývaná ovocný sad kolesami zabezpečujúcimi v spojení s úrodnou pôdou bohatú úrodu citrusov – poEurópy.
Naši hostitelia z partnerskej školy „La Ar- marančov, mandaríniek a citrónov. A keďže

Mladí výskumníci

v stredoškolskej odbornej
činnosti obstáli dobre
V pondelok 24. marca na Strednej odbornej
škole vo Svite prebehlo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti.
Píše sa už 36. ročník a naši žiaci na ňom nemohli chýbať. Žiaci mali na výber 17 odborov,
v ktorých mohli samostatne pracovať a tvoriť,
rozvíjať svoje vedomosti a schopnosti.
Ovplyvnení odborom svojho štúdia sa zapojili
do odboru história, doprava, fyzika a vlastná
odevná tvorba. V priebehu školského roka vypracovali štúdiu za spolupráce konzultanta,
ktorú predložili krajskej odbornej hodnotiacej
komisii na posúdenie. Súčasťou práce je aj
vlastná verejná obhajoba. Štart a príprava na
obhajobu svojich vedomostí a zručnosti začala
práve školským kolom.
Je už tradíciou spolupráca so ZŠ vo Svite.
Mladí výskumníci zo ZŠ na Mierovej a Komenského ul. prijali naše pozvanie na prezentáciu
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Ďalšia kapitola projektu
Comenius napísaná
ZŠ Komenského ul.
február je obdobím
vrcholiaceho zberu,
bola pre nás nevšedným zážitkom možnosť natrhať si čerstvých plodov priamo
zo stromov. Celodenný
výlet okolo morského
pobrežia v okolí prímorského mestečka
Mazarrón bol zásah do
čierneho. Veď kto z nás
– podtatrancov sa
môže poprechádzať
v mori uprostred februára?
Témou workshop-u
bola prvá pomoc pri
zraneniach v prírode,
pri ktorom sa žiaci
prakticky naučili, čo robiť pri rôznych typoch
zranení, s ktorými sa
môžu pri svojom pobyte v horách stretnúť.
Zdá sa, že projektu sa plne darí napĺňať
jeho hlavné motto: „Príroda je koreňom
európskeho porozumenia“. Milá záverečná
slávnosť spojená so sadením stromu priateľstva to len potvrdila.
Čo dodať na záver? Projekt sa blíži
k svojmu finále, ktoré sa uskutoční na pôde
našej školy v prvý júlový týždeň a bude
spojené so slávnostným otváraním náučného chodníka Svit – Kimbiark, na ktoré
ste všetci srdečne pozvaní.

a obhajobu ich štúdie.
Naši žiaci postúpili so svojimi prácami do krajského kola, ktoré sa koná
v Prešove. Tam budú mať možnosť
prezentovať sa a zmerať si svoje vedomosti s rovesníkmi ostatných stred-

ZŠ Komenského ul.

ných škôl prešovského kraja. Držíme
im päste, ak zabojujú, cesta na celoslovenskú súťaž im bude otvorená.
Bc.Alica Skokanová
SOŠ Svit

Mesto Svit

Projekt Comenius
– návšteva Bulharska
ZŠ Mierová ul.
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Blagodaria Bulgaria

Po vyše hodinovom lete pristávame
na letisku Sofia Airport v Bulharsku. Z
diaľ ky nám už ktosi máva. Je to celá
skupina našich bulharských priateľov
pod vedením pani riaditeľ ky Margerity

zo školy Primary school Konstantin Fotinov.
Naše trojdňové dobrodružstvo začalo
návštevou hlavného mesta – Sofiou. Počas prehliadky mesta sme videli moslimskú mešitu Bany Bash, Národné divadlo Ivana Vazova, impozantnú
Katedrálu sv. Alexandra Nevského, kostoly Sv. Nedele či Sv. Juraja, ale i prezidentský palác či budovu parlamentu a
ministerstiev. Zaujali nás aj antické vykopávky kúpeľov či socha Sofie – bohyne múdrosti. Bodkou programu pr-

Vďaka projektu Comenius sa po Taliansku stalo
sa od 26. do 30. marca 2014 druhou zastávkou
nášho putovania Bulharsko. Veľmi sme sa tešili.
V stredu ráno sme naložili batožiny do auta
a vydali sa na cestu do Viedne, na letisko
Schwechat. Naše pocity boli veľmi zmiešané. Prvýkrát letíme. Veľký strach však po vzlietnutí
vystriedal pocit nadšenia a prekvapenia. Pod
nami je more oblakov, ktorých sa dotýkajú lúče
slnka.

vého dňa bol koncert
Priateľstva, ktorý si pre
nás pripravili žiaci partnerskej
základnej
školy. Nezabudnuteľný
dojem v nás zanechalo
privítanie v slovenskom jazyku spojené
s folklórnym tancom
našej krajiny.
Druhý deň sme strávili v základnej škole.
Navštívili sme jednotlivé triedy, odprezen-

tovali sme našu niekoľkomesačnú prácu, zašportovali si, zdobili
sme keramické nádoby, ale predovšetkým sme získali veľ ké
množstvo informácií
o bulharskom školskom systéme.
Poslednou zastávkou nášho putovania
bolo druhé najväčšie
mesto Bulharska –
Plovdiv. Mesto nás
očarilo čarokrásnym
historickým jadrom,
uprostred
ktorého
sme sa ocitli v rímskom amfiteátri z čias
Marca Aurélia (na
foto).
A čo nám ešte Bulharsko ponúklo? Obrovské srdce a veľ kú
pohostinnosť
ľudí,
ktorí tu žijú. Už teraz
sa veľmi tešíme na návštevu nových priateľov z Bulharska, Talianska, Francúzska,
Turecka a Španielska
u nás v októbri. Blagodaria Bulgaria.
A bientôt á Marseille.
Viki, Natálka a Sárka
ZŠ Mierová Svit

Pomôžeme našej Zemi aj my?

V apríli, presnejšie 22. apríla, oslávime už 44-ty krát Deň
Zeme. História Dňa Zeme začala v roku 1970 v americkej Kalifornii. Práve tu sa skĺbili myšlienky hnutia Hippies s myšlienkami ochrany a starostlivosti o životné prostredie. Základné
ciele akcie boli zvyšovať energetickú účinnosť, separovanie odpadu a hľadanie
alternatívnych obnoviteľných zdrojov energie. Prvý Deň Zeme mal pozitívny
ohlas najmä medzi študentmi a zapojilo sa doň 20 miliónov ľudí po celom území
USA. OSN uznala tento sviatok o rok neskôr, v roku 1971. V roku 1990 sa k USA
pripojil aj zvyšok sveta, a tak 22. apríla slávime Medzinárodný deň Zeme.
S blížiacim sa dátumom Dňa Zeme sme
sa rozhodli dať Vám niekoľ ko užitočných
tipov, ako každý z Vás môže svojou troškou
prispieť k zlepšeniu stavu nášho životného
prostredia.
• Používajte duálne splachovače s rozlíšením pre malé a veľ ké spláchnutie. Ak
takýto splachovač nemáte, dá sa veľmi

jednoducho po domácky urobiť. Vložte
plnú fľašu vody do nádržky, čím znížite objem spláchnutia.
• Uprednostňujte výrobky od lokálnych
výrobcov, ktoré nemusia byť prepravované
na veľ ké vzdialenosti, čím podporujete
miestnu ekonomiku a znižujete uhlíkovú
stopu.

Nelka opäť
zažiarila!
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Na krajskom kole biologickej
olympiády kategórie C v Prešove si naša úspešná Nelka
Gloriková v projektovej časti
vybojovala prvenstvo, keď
úspešne obhájila projekt Biotop vodnára potočného (Cinclus cinclus) - jeho habitatové,
hniezdne a potravové nároky.

V teoreticko-praktickej časti
obsadila výborné 3. miesto a
bude reprezentovať nielen našu
školu, mesto Svit, okres Poprad,
ale i celý Prešovský kraj na celoštátnom kole v apríli 2014.
Okrem toho sa v marci v Poprade konala aj celoslovenská
konferencia Učíme pre život. Zúčastnili sa na nej pedagogickí
pracovníci a odborníci z oblasti
školstva.
Náš príspevok zúčastnených
zaujal a ukázal, že okrem učiteľov
sa na tvorbe učebných pomôcok
môžu podieľať aj žiaci - presvedčila ich o tom Nelka Gloríková,
ktorá k vytvoreným posterom
pridala i vhodný komentár.
RNDr. Danica Božová
ZŠ Mierová Svit

• Používajte úsporné žiarovky, ktoré
v porovnaní s klasickými žiarovkami majú
až o 80% nižšiu spotrebu energie a 15-násobne dlhšiu životnosť, čím sa vám veľmi
rýchlo vráti ich vyššia cena.
• Uprednostňujte vratné obaly pred jednorázovými – je ekologickejšie znovu plniť
fľaše ako ich vyrábať.
• Označte si poštovú schránku nápisom
„Nevhadzovať letáky“, čím predchádzate
tvorbe odpadu z papiera.
• Dôsledne separujte odpad – tvoríte
tak z odpadu cennú surovinu a zároveň
chránite životné prostredie a vlastné zdravie.
Ďalšie tipy ako znížiť svoj negatívny
vplyv na životné prostredie nájdete na
stránke www.ekoton.sk.
Peter Liška, OZ Ekoton

Mesto Svit
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ZO JDS vo Svite má desiate narodeniny
Za dlhoročnú prácu v prosZačiatkom apríla 2014 si ZO JDS pripomína vo Svite 10 rokov od svojho vzniku. K oslave tohto jubilea sa členovia pech JDS obdržal súčasný podviac ako 90-člennej organizácie vo Svite stretli 19. marca na predseda ZO, bývalý predseda
Klubu seniorov Spiša a predseda
hodnotiacej schôdzi.
V prítomnosti zástupcu krajskej organizácie JDS v Prešove,
predsedu okresnej organizácie
v Poprade RNDr. M. Brejčáka,
zástupcu okresnej organizácie
v S. Ľubovni Ing. M. Juru a primátora mesta Svit PaedDr.
R. Abraháma bolo na čo spomínať. Ako povedal primátor, seniori mesta i napriek svojmu
veku patria k tým, ktorí sa nielen
aktívne zapájajú do spoločenského diania v meste ale sú aj
naďalej aktívni v jeho orgánoch.
Prostredníctvom predsedu
ZO JDS Mgr. M. Jurčáka, poslanca MsZ a ďalších členov,
ktorí pracujú v komisii sociálnej,
zdravotnej a verejného poriadku, predkladajú aj podnetné
návrhy na udržiavanie poriadku
a čistoty v meste, na zlepšovanie
života a sociálnych podmienok
nielen občanov v dôchodkovom
veku.
K významným akciám v činnosti ZO JDS patrí každoročné
novoročné stretnutie seniorov
s predstaviteľmi mesta a poslancami MsZ, predkladanie návrhov
pre vládne orgány na zlepšenie
života seniorov na Slovensku, celomestské stretnutie seniorov pri
mesiaci Úcty k starším a mnohé
ďalšie.
S malou rekapituláciou uply-

nulých 10 rokov od vzniku JDS
vo Svite s mottom „Ako sme začínali“vystúpila jedna zo zakladateľov, kronikárka ZO B. Bendíková. Treba spomenúť zakladajúceho predsedu P. Záhradníka, ktorý s ďalšími členmi výboru
ZO JDS (A. Tokárom, B. Bendíkovou, B. Točekovou, A. Lapšanskou, A. Makarivovou, J. Pribylincom, V. Michalíkom, M.
Kožuškom, J. Padyšákom) dali
impulz a zmysel organizácii JDS
do budúcna. Boli spolu so súčasnými členmi výboru ZO pod
vedením Mgr. M. Jurčáka tiež
pri založení okresnej organizácie
pred 5 rokmi v Poprade.

klubu seniorov Bôrik Alexander
Tokár krajské vyznamenanie
JDS. Ďalší zakladajúci členovia
dostali pri 10. výročí vzniku ZO
JDS vecné darčeky.
JDS veľmi úspešne spolupracuje s ďalšími oganizáciami ktorých členovia sú seniori, ako
napr. s Klubom absolventov Baťovej školy, ZO SZPB, klubmi
dôchodcov a ZO SZZP. To sa
prejavuje pri hľadaní možností
spolu s mestom na vytváranie
lepších podmienok pre život
starších občanov. V tomto
smere nachádzajú seniori podporu u primátora mesta, poslancov MsZ, ale i u a. s. Chemosvit
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a Nadácie Chemosvit.
V tomto roku čaká členov ZO
JDS vo Svite viacero akcií, ktoré
budú aj pri príležitosti 80. výročia vzniku Svitu a svitských podnikov - napr. návštevu seniorov
v a. s. Chemosvit, orga- nizovanie okresných športových hier

seniorov, tematický zájazd na
Liptov, účasť na okresnej prehliadke poézie a prózy, brigádnická činnosť na skrášlenie okolia pred klubmi seniorov, akcie
v rámci Mesiaca úcty k starším
a ďalšie.
Život seniorov vo Svite je stále
aktívny a je potešiteľné, že sa
začínajú zapájať dôchodcovia
všetkých vekových kategórií.
Veď v ZO JDS vo Svite sú členovia vo vekovom rozmedzí až 30
rokov – t. j. od 61 do 91 rokov.
Text a foto:
Anna Gejdošová, tajomníčka
ZO JDS Svitt

„Parlamenťáci“ v Českej Třebovej

Programové aktivity projektu Sme
spolu! pokračovali návštevou Českej Třebovej. Partneri projektu odcestovali 2.
marca do Českej republiky. Po príchode
nás mládežníci privítali v Dome dětí a mládeže - Kamarád v Českej Třebovej. Pripravili si pre nás seminár, Parlamentné
zaujímavosti II. - zoznamovacie aktivity,
ice-breakery a všetci partneri projektu od-

prezentovali aktivitu na tému Ples, ktorú
realizovali v rámci programu projektu vo
svojich mestách. V Českej Třebovej to bola
Pyžamová párty a Reprezentačný ples,
v Lanškroune Prvý Valentínsky discoples
v Starej Ľubovni Párty bez kravát a vo Svite
1. Študentský ples. Prezentácie boli veľmi
zaujímavé a podnetné. Mladí ľudia sa vzájomne inšpirovali a nápady budú šíriť ďalej

vo svojich skupinách.
Po večeri nás čakali zábavno-súťažné
aktivity v klube mladých Rébus. Tento klub
je zriadený s podporou Mestského úradu
v Českej Třebovej a mládež sa tu stretáva
pri biliardových, stolnofutbalových turnajoch a veľ kým lákadlom je X-box.
Nasledujúci deň pokračovali Parlamentné zaujímavosti II. aktivitami na tému
konflikty a ich riešenie. Popoludní nás prijala pani místostarostka J. Žáčková v obradnej sieni Mestského úradu, vyjadrila
nám vďaku za myšlienku aktivizácie mladých ľudí a podporu v ďalšej realizácii projektu. Na záver pobytu nám mládežníci
ukázali kultúrne zaujímavosti mesta Mestské múzeum a Kostol sv. Jakuba.
Mládežníci odchádzali naplnení novými
nápadmi, vedomosťami, skúsenosťami a vo
Svite som postrehla ich iniciatívu hľadania
priestorov na vytvorenie klubu pre mladých.
Mgr. Lenka Mačugová
vedúca ŠKŠČ MsÚ Svit

Mesto Svit
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Svit 1941 -1951
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Obdobie rokov 1941-1951 bolo poznačené nielen vojnovými udalosťami, ktoré sa hlavne počas SNP a oslobodenia
bolestne dotkli aj Svitu, ale po skončení vojny aj znárodnením
a zároveň aj veľ kým odhodlaním Sviťanov budovať a skrášľovať
svoj domov.
V roku 1941 bol vo Svite zriadený samostatný poštový úrad.
Dovtedy sa pošta do Svitu vozila od rýchlikov z Popradu.
V tom istom roku začali všetky rýchliky podľa nového cestovného poriadku zastavovať aj v železničnej stanici BatizovceSvit. Zavedené bolo medzinárodné atobusové spojenie Viedeň - Krakow so zastávkou vo Svite.
Rýchlo napredovala výstavba závodu - vyrástla strojáreň II.
a neskôr III., internát, 5-etážový sklad III, 5-etážová výrobná
budova, nová farbiareň, začala výstavba Priesvitu II., sklad
dreva, zväčšila sa vodáreň, sklad dreva a ďalšie budovy. 4
V roku 1944 sa i vo Svite začali prejavovať útrapy 2. svetovej
vojny, boli vybudované kryty na úpätí Baby. 21. júna 1944 zasiahla obec povodeň, ktorá dosahovala až k prvým rodinným
domkom a do suterénu novopostaveného Domova II.
Po skončení vojny sa postupne začalo znovu budovať vo Svite, ktorý sa v roku 1947 dočkal zriadenia samostatnej obce Svit. Zároveň bola premenovaná aj
železničná stanica, dovtedy Batizovce. Veľ kou udalosťou bolo otvorenie moderného Spoločenského domu,
kam sa sústredil spoločenský život Sviťanov, obchody,
kino, a na nejaký čas aj bohoslužby.
V rokoch 1941-1951 vo Svite zriadili poradňu pre
matky, meštiansku školu a škôlku, telocvičňu, tenisové ihrisko,
detské ihrisko, vodojem pre kolóniu. Rozšírené bolo verejné
osvetlenie na drevených stĺpoch, ukončené boli nové cesty
v obci, cintorín, začala sa stavba „Cesty mládeže“. V roku
1951 boli otvorené detské jasle. Rozvíjal sa šport i rôzne vzdelávacie a záujmové aktivity.
V roku 1951 Sviťania privítali začatie výstavby centrálneho
parku na Bagrovisku. Do tohto roku sa datuje aj začatie výstavby obytných domov v Tatranskej ulici Pod Skalkou ako aj
vytvorenie Komunálneho podniku (Hostiteľský a hospodársky
kombinát).
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Zamyslenie sa

po voľbe prezidenta SR

Je týždeň po voľ bách, mám pár pocitov a presvedčení, ktoré by som rád napísal do novín a podelil sa o ne s čitateľmi.
Aj vy ste mali pocit, že národ opäť
niečo spája, podobne ako finále MS v hokeji za účasti Slovákov? Že sme, mladí aj
starší, chceli ísť voliť?
Ja som ten pocit určite mal a som presvedčený, že demokracia je práve o tomto – využiť svoje právo a cítiť zodpovednosť za vlastné rozhodnutie s ohľadom na
dôsledky, ktoré so sebou prináša.

Som rád, že v prvom kole bolo z čoho
vyberať a že Slovensko má osobnosti,
ktoré nám majú čo ponúknuť. Zaujal ma,
a nielen mňa, viac ako 50% ný podiel hlasov, ktoré dostali občianski, nestranícki
kandidáti. A taktiež 59,4% pre nestraníckeho Andreja Kisku v druhom kole. To sa
na Slovensku ešte nikdy nestalo...
Je to náhoda? Marketing? Množstvo
peňazí minutých v kampani?...
Čo ak spoločnosť dozrieva a požiadavka od nás, bežných občanov je jednoznačná - chceme charakterných, čestných, nestraníckych a rokmi preverených
odborníkov v každej oblasti spoločenského a verejneho života, ktorí budú chá-

pať dôveru, ktorú od ľudí dostanú, ako
poslanie a pomoc všetkým a čestne a charakterne ju denno-denne napĺňať?
Viete si predstaviť, že kandidáti na starostov a poslancov nebudú za menom
udávať názov strany a hnutia, ale len
"ľudskosť", "mravnosť", "cnosť", "spravodlivosť"...
Verím, že v takomto malom meste,
akým je Svit, kde každý každého dobre
pozná, by to práve a len tak malo fungovať!
Celý život snívam a sny sa mi plnia.
Napĺňanie snov prajem každému z vás.
Milan Špiner,
občan mesta

Mesto Svit
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Spoločenská
kronika
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Z NARODILI SA
marec

Mária Hudáková, Sebastián Gábor,
Martin Pauliny, Sebastián Alexaj,
Alex Vavráč, Laura Knižková,
Maxim Novotný, Chichová Viktória,
Rebeca Hozová.

Y MANŽELSTVO UZATVORILI
Posledná marcová streda na Mestskom úrade
patrila tradičnému slávnostnému prijatiu jubilantov, ktorí sa v 2. švrťroku 2014 dožili okrúhlych narodenín. Radosť bola však poznačená
smutnou udalosťou, ktorá potvrdila to, že smrť
sa objaví aj v tých najnečakanejších momentoch. Len pár minút po tom, čo vznikla táto fotografia, si zobrala navždy jedného z účastníkov - Jána Hrivu (v hornom rade prvý zľava,
v tmavých okuliaroch).
Foto A. Pálešová

= Poďakovania
Dňa 21. marca 2014 navždy dotĺklo srdce
môjho manžela
Štefana Madarasa.
Pobral sa do večnosti.
Dovoľujem si týmto spôsobom poďakovať všetkým vám, ktorí ste ho prišli odprevadiť na poslednej ceste. Zvlášť ďakujem pánu kaplánovi
Solárovi a jeho asistencii za dôstojný obrad,
Mgr. Lenke Mačugovej z MsÚ za pôsobivý rozlúčkový prejav, speváckemu zboru Laudamus
na čele s dirigentom P. Čapóom za nádherný
spevácky výkon v našom chráme. Ďakujem
P. Sadloňovi za poskytnuté pohrebné služby.
Veľ ké poďakovanie vyslovujem tým, ktorí kyticami kvetov a prejavmi sústrasti prispeli
k zmierneniu smútku celej našej rodiny.
Manželka Anna s deťmi a blízka rodina.
Po dlhej a ťažkej chorobe
5. marca dotĺklo srdce nášho drahého manžela, otca
a dedka
Juraja Kutného,
ktorý nás opustil vo veku
nedožitých 82 rokov. Ďakujeme p. kaplánovi Malecovi, jeho asistencii, organistovi p. Čapóovi,
pani Veronike Žoldákovej, zamestnancom Pohrebnej služby vo Svite, dychovej hudbe za dôstojný obrad poslednej rozlúčky v kostole sv.
Jozefa robotníka vo Svite. Ďakujeme aj všetkým príbuzným, priateľom susedom a známym,
ktorí ho prišli odprevadiť na jeho poslednej
ceste. Tak isto ďakujeme za prejavy sústrasti a
kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Tomáš Body a Mária Genčúrová.

Inzeráty

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV

Predám 3 izbový rodinný dom
v tichej lokalite v centre mesta Svit
v 6-radovej zástavbe o rozlohe 80
m2. Pozostáva z 2 nadzemných
podlaží s možnosťou rekonštrukcie
podkrovia na obývací priestor. Vykurovanie plynové. Celý je podpivničený. Pozemok pod domom je
vo vlastníctve. Č.t. 0902 834 474,
0903 142 366.
Predám rodinný poldom s garážou a záhradou vo Svite. Cena
dohodou. Kontakt: 0902 821 765.
Predám murovanú garáž vo
Svite, zo severnej strany škvarového ihriska. č.t.:0905 976 924.
Predám slnečný 1-izbový byt vo
Svite na 1/8 poschodí (41 m2), čiastočne
zariadený.
Kontakt:
0910/580286, 0917 866 004.

Anna Macejová, Ing. Pavol Mizerák, CSc., Mária Bednarčíková,
RNDr. Pavol Koška, Anna Kuzmiaková, Ing. Jozef Budiselič.
80 ROKOV
Alžbeta Jakócsová, Helena Blazoňová, Viera Karabášová, Pavel Herák
90 ROKOV
Mária Šimonová
91 ROKOV
Margita Potočná

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Ján Gejdoš (80), Ing.Ján Balco (81),
Karol Markus (65), Ján Bizub (82),
Ján Gaj (77), Anton Knapec (81),
Jarmila Lištinská (84), Štefan Loy
(84), Štefan Madarás (81), Ján
Hriva (75), Jozef Vindiš (62), MUDr.
Juraj Lörincz (64) a Vojtech Michalík (86).

= Spomienky
Dňa 8. apríla 2014 uplynul 1 rok od chvíle, keď nás
náhle opustil vo veku nedožitých 62 rokov
Ing. Ján SAHAJ,
rodák zo Svitu, zamestnanec Národnej banky Slovenska. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Deti Janka a Martin,
sestra Jarmila s rodinou a Cilka
Odišiel ticho, nie je medzi nami,
no v našich srdciach žije spomienkami.
Už len kytičku kvetov Ti môžeme dať
a pri plamienku sviečky s úctou spomínať.
12.apríla 2014 sme si pripomenuli 20 rokov, čo nás
navždy opustil manžel, otec a starý otec
Ján PRUŽINSKÝ.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s
nami tichú spomienku.
Manželka, dcéry a syn s rodinami
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18. 4. 2014 o 10.00 h - spred MsÚ
KRÍŽOVÁ CESTA ulicami Svitu
24. a 25. 4. o 18.00 h - Dom kultúry Svit
TOVÁREŇ NA SNY
– celovečerný program SZUŠ Fantázia Svit
27. 4. o 15.00 h - Evanjelický kostol vo Svite
STRETNUTIE S BAROKOM
– koncert pri príležitosti 80. výročia mesta
Účinkujú – P. Čapó – organ, Tereza Novotná –
husle, žiaci ZUŠ Poprad
29. 4. o 9.00 – Dom kultúry Svit
TALENŤÁČIK – prehliadka talentov materských škôl okresu Poprad

18. mája 2014 o 19.00 hod. - Dom kultúry Svit

Vstupné : 14,- €
Predpredaj odd. kultúry MsÚ: 0908 406 147, Reštaurácia DK: 77 55201

Stretnutie
s barokom

koncert pri príležitosti
80. výročia
mesta Svit

27. apríla 2014 (nedeľa)
o 15.00 hod. v evanjelickom kostole vo Svite
Účinkujú: Tereza Novotná - husle, Peter Čapó - organ. Žiaci ZUŠ v Poprade
Michaela Lajošová a Ľuboslava Dlugošová - husle.
Vstupné dobrovoľné

30. 4. 2014 o 16.00 h
STAVANIE A OHRÁVANIE MÁJOV
17.00 – Námestie J. A. Baťu
17.45 – Pod Skalkou
18.30 – Koliba Svit
Vystúpenia folklórnych súborov a ľudových
hudieb, veselica
20.30 – Zapálenie tradičnej vatry
apríl 2014 – Mestská knižnica
DIVOČINA ZACHRÁNI SVET – výstava fotografií lesoochranárskeho zoskupenia VLK

Pripravujeme:
7. mája o 13.30 h – Pamätník padlým
Pietny akt kladenia vencov k 70. výročiu SNP
18. mája o 19.00 h - Dom kultúry Svit
KTO ZHASOL SVETLO
- viď samostatný plagát
21. mája o 17.00 h - Dom kultúry
Slávnostný program ku Dňu matiek
Účinkuje : ĽH POPRADČAN

Spišské divadlo
hrálo vo Svite
Stará dobrá klasika sa v podobe
divadelnej hry Dobrodružstvo pri
obžinkoch objavila na našom javisku
Domu kultúry v podaní Spišského
divadla zo Sp.Novej Vsi. Reakcie divákov potvrdili, že aj v tomto čase
je to zaujímavý, svieži a vtipný titul.
Pre zaujímavosť prinášame už historický záber z tohto predstavenia
v podaní nášho svitského amatérskeho súboru z polovice päťdesiatych rokov.
-vžFoto archív redakcie
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Veľkonočné sviatky v kostoloch vo Svite
Vysluhovanie sv. omší počas Veľkonočných sviatkov vo farnosti Svit

Kostol Pod Skalkou

Chrám sv. Cyrila a Metoda – Gréckokatolícka cirkev
Čítal som raz o jednej novinárke, ktorá robila anketu ohľadom veľ konočných sviatkov. Chcela preskúmať, ako ľudia vnímajú veľ konočné sviatky, čo
pre nich znamenajú. Vybrala sa do ulíc. Pýtala sa
mužov, žien, starších a aj mladších, či tínedžerov.
Odpovede boli rôzne. Pre niektorých sú to
sviatky jari. Iní si pochvaľovali dni voľna a oddychu.
Niektorí zasa prežívajú tieto dni nakupovaním, varením, či upratovaním, čo prináša značný stres. Oblievačka, šibačka, kraslice atď.. Keď už chcela s anketou skončiť, zbadala jedno desaťročné dievčatko,
ktoré nieslo v ruke kytičku kvetov. Práve vychádzalo
z kvetinárstva. Nedalo jej to a zastavila ju. Neisto
sa jej opýtala: „Čo pre teba znamenajú veľ konočné
sviatky?“
Odpoveď bola pohotová: „Pre mňa znamenajú
veľmi veľa. Je to sviatok, kedy za nás zomrel Ježiš
a vstal z mŕtvych.“
„To ti isto povedala tvoja mamka,“ uznanlivo
reagovala novinárka.
„Uhádli ste,“ usmialo sa dievčatko. „Povedala
mi to skôr než zomrela. Teraz idem na cintorín zaniesť jej kvietky na hrob. Ale ja viem, že ona žije
v nebi s Ježišom a príde čas, kedy budeme opäť
spolu.“ Dojatá novinárka sa s ňou rozlúčila a povzbudená odchádzala domov.
Čo pre nás znamenajú sviatky Veľ kej noci? Hľadajme odpoveď aj my.
Vyprosujem Vám, aby sme všetci našli odpoveď
v Ježišovi, ktorý žije a prežívali radosť zo stretnutia
s ním zvlášť v slávení týchto sviatkov, ale aj vo
všedné dni.
o. Marek Kaľata, správca
gréckokatolíckej farnosti Svit

Via dolorosa

Aleja bolesti, múk a utrpenia. Uzučkých cestičiek. Strmá smrti stena.
Žoldnieri na koni. Muž pod krížom padá.
Len oči zbožných žien súcitne naň hľadia.
Nebesá kryje mrak. Blčia vlčie plamy.
Však výkrik víťazstva hýbe nebesami.
Týmito slovami básnika pozdravujem všetkých čitateľov časopisu a prajem
im k blížiacim sa sviatkom Veľ kej noci mnoho požehnania a pokoja, dni prežívané v porozumení a radosti z víťazstva Života.
D. Midriak, ev. farár

Bohoslužné zhromaždenia v evanjelickom kostole
V evanjelickom kostole sa k sviatkom budú konať bohoslužobné
zhromaždenia nasledovne:
Kvetná nedeľa

13.4.2014

Zelený štvrtok
Veľ ký Piatok

17.4.2014
18.4.2014

8.15 h
16.30 h
16.30 h
8.15 h

Veľ konočná nedeľa 20.4.2014 8.15 h
Veľ konočný pondelok 21.4.2014 8.15 h

pašiové služby Božie
spoveď a Večera Pánova
spoveď a Večera Pánova
pašiové služby Božie
so spoveďou
a Večerou Pánovou
služby Božie
služby Božie

Mesto Svit
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Prvé jarné lúče sa už tradične v okolí nášho mesta spájajú s výskytom dvoch vzácnych rastlinných druhov, ktoré okrem výraznej fialovej farby kvetov a rovnakého miesta výskytu
spája ešte jedna vec, a tou je fakt, že sú to západokarpatské endemity (rastúce len na
území Slovenska a Poľska).
Určite viacerí z vás podľa spomenutých indícií spoznali tieto
jarné kvietky. Ide o poniklec slovenský (Pulsatilla slavica) a šafran karpatský (Crocus heuffelianus).
Poniklec slovenský je chlpatá
trváca bylina dorastajúca do výšky 10 až 30 cm. Listy má v čase
kvitnutia nevyvinuté, úplne sa vyvíjajú až po odkvitnutí. Fialové
kvety dosahujú veľ kosť v prie-

mere 5,5 až 6,5 cm. Na rovnakých lokalitách sa často kríži s
príbuzným a veľmi podobným
druhom poniklecom prostredným (Pulsatilla subslavica), tieto
krížence sa veľmi ťažko určujú.
Je zákonom chránený a zaradený do skupiny ohrozených
druhov. Celá rastlina, ale najmä
jej nadzemná časť, je jedovatá,
pri ústnom požití spôsobuje žalúdočné problémy a hnačku.

Spoločenská hodnota jednej
rastliny je 16,59 €.
Šafran karpatský sa objavuje
hneď po roztopení snehu, často
sa však pretlačí aj cez tenkú snehovú vrstvu, kvitne od marca do
apríla, v horských oblastiach až
do júla. Je charakteristický veľkými fialovými kvetmi, okvetné
lístky majú na hornom okraji
tmavé škvrny. Listy dorastajú do
plnej veľ kosti až po odkvitnutí

kvetov, majú úzky trávovitý
vzhľad s výrazným bielym pásikom. Najčastejšie sa vyskytuje
na vlhkých lúkach a lesných čistinkách. Taktiež je to zákonom
chránený a ohrozený druh. Spoločensky je ohodnotený na 9,95
€ za jednu rastlinu.
Viac informácií a fotografií
o týchto našich jarných kvetinách nájdete na stránke
www.ekoton.sk.
Peter Liška

Grafiťáci

Centrum voľného času vo Svite v prvý aprílový deň realizovalo pre mladých ľudí so záujmom o grafity tvorivú dielňu.
Konala sa v plenéri a svoje výtvarné návrhy nestriekali na
steny, čo je forma neakceptovaná verejnosťou, ale na maliarske plátna.

1. apríl v našej škole

sa niesol vo veselej atmosfére celý deň. Vyučovanie bolo doslova hore nohami. Žiaci na hodinách spali, veď boli v pyžamách,
učitelia si pripravili pre nich úlohy hore nohami, popletené, nezmyselné a aj známky neboli ako obvykle. „Lietali“ šestky, osmičky
aj desiatky. Deň sme žiakom spestrili „lenivou“ telesnou výchovou, kde žiaci precvičovali jazyk, uši a silu svojich dlaní. Cviky,
ako dotkni sa jazykom nosa, zakývaj ušami, či urob cvik bez pomoci nôh a rúk dal našim cvičencom zabrať. Deň vyvrcholil pyžamovou nočno – módnou prehliadkou, kde sa nám predviedli
modelky ladnou chôdzou a svalovci drsnou zostavou. V „prezidentských“ voľ bách si nakoniec zvolili svojho favorita. Treba podotknúť, že nejaké hlasy sa ušli aj pani učiteľ kám, ktoré tiež vytiahli svoje najkrajšie pyžamá a nezaostali ani v jašení a bláznení
sa spolu s deťmi...veď 1. apríl je len raz v roku!
Monika Dudinská
ZŠ Komenského

CVČ vo svojich budúcich priestoroch chce dať
mládeži k dispozícii
miestnosť na spoločné
stretávanie sa. A tak
mladí ľudia dostali príležitosť na vlastnú výtvarnú
úpravu priestoru. Dielo,
hodnotené kamarátmi za
najlepšie, bude mať jeho
autor možnosť nastriekať
priamo na stenu v interiéri. Kým sa tak stane,
budú prenosné grafity vystavované na rôznych miestach
a podujatiach v meste pri príležitosti 80 rokov od jeho založenia.
Budúca klubovňa umožní

mladým ľuďom
spoločne sa stretávať, zabávať sa, organizovať
spoločné aktivity, môžu si ju ďalej dotvárať a budovať,
dať priestoru nové
funkcie, realizovať
sa.
Celý projekt je
zrealizovaný v rámci národného projektu KomPrax - Kompetencie
pre prax a je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ z Operačného
programu Vzdeláva- nie.
N. Kumorovitzová
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zvládli, aj vďaka tomu, že sa
posilnili pohostením od rodičov i buchtami a čarovnými
nápojmi od škriatkov. Pred
Mestská knižnica pripravila pre čitateľov i obyvateľov množstvo podujatí, ktorými
spaním sme si prečítali rozsa snažila spropagovať knihy a čítanie. Knižnicu počas tohto mesiaca skrášľovala
právku, ktorú nám poslali českí
výstava fotografií Elišky Bednárovej. So žiakmi zo ZŠ Mierová sme sa zapojili aj
knihovníci a deti dostali malé
do celoslovenského „Spoločného čítania“ a kvízov, pripravených pri príležitosti
darčeky za vynaložené úsilie.
Dňa ľudovej rozprávky. Deti materskej školy sa oboznámili s výrobou a tvorbou kníh a prváci
Tento rok sa na Slovensku
zložili slávnostný sľub a boli pasovaní za čitateľov knižnice. Výstav a prezentácie nových
zúčastnilo tohto podujatia 219
kníh sa zúčastnilo 28 triednych kolektívov obidvoch ZŠ mesta. Žiaci i seniori sa stretli na beverejných a školských knižníc
sedách s poetkou Žofiou Fridrichovou.
a v nich takmer 9 000 detí.
Vyvrcholením bolo medziná- škriatkami Pahltníkom, Maš- a verí v rozprávky. Deti v družOkrem detí v Čechách a na
rodné nočné podujatie Noc krtníkom a Potmehúdom, pia- stvách riešili literárne úlohy, Slovensku rozprávkovú noc ors Andersenom (prvý obrázok). dimužíkom Trhačom, ktorý ničí ale súťažili i v pohybových ganizovali i v Poľsku, SloDeti sa počas tejto čarovnej a trhá knihy a tiež s rodinkou hrách.
vinsku, v Afrike – v Nairobi
Za správne vyriešené úlohy a Keni, v Austrálii – v Melnoci dozvedeli, čo sa deje Prachovcov, ktorých úlohou je
v knižnici, keď odídu poslední víriť prach a prášiť na knihy dostávali indície, na základe bourne a Perthe, ale i v ďalších
návštevníci, knihovníci a zhas- a police. Toto všetko deťom ktorých mali nájsť v knižnici európskych mestách – Kodani,
odhalila Knihovníčka Ohrom- ukrytého Ducha Pokušiteľa, Londýne, Madride, Drážďanú svetlá.
Zoznámili sa s rozprávko- ná, ktorá všetky rozprávkové ktorý všetkých nahovára, aby noch a Thessalonikách.
vými obyvateľmi knižnice - bytosti vidí, pretože veľa číta robili nesprávne veci (naDúfame, že deťom sa naše
miesto čítania nám káže hrať nočné stretnutie páčilo a opäť
sa na počítačoch, namiesto ich utvrdilo v tom, že knihy
športovania ležať doma atď.). a čítanie sú zaujímavé i záSamozrejme, na záver pro- bavné.
gramu čakala deti nočná úloha
Mgr. D. Šipošová
vonku pod lesom. Deti všetko

MAREC - Mesiac knihy

VIDINY A SNY

Elišky Bednárovej

6. marca 2014 sa v Mestskej knižnici vo Svite uskutočnila vernisáž výstavy fotografií pod
názvom Vidiny a sny. Výber z fotografickej tvorby Kežmarčanky Elišky Bednárovej (na obr.
vľavo) reprezentuje hru so svetlom, prelínanie telesných prvkov s prírodnými motívmi.
Autorka zobrazuje zvláštnymi technikami na fotografii
pocity a stav svojho vnútra, radostné i smutné. „Spája sa
v nej láska k prírode ako nevyčerpateľnej studnice inšpirácie
s prirodzenou túžbou vdýchnuť jej iskru života pre chvíle,
keď sa nám stráca z dohľadu,“
povedala v úvodnom príhovore vedúca knižnice Mgr. Daniela Šipošová,
Tvorivá cesta rodáčky z Moravy viedla od štúdia kovorytectva, záujmu o fotografiu cez
propagačné výtvarníctvo až
k súčasnému pedagogickému
pôsobeniu na Základnej ume-

leckej škole Antona Cígera
v Kežmarku. Angažuje sa
v rôznych umeleckých zoskupeniach, ako napr. vo voľnom
združení fotografov DIGI. Viackrát už sa predstavila na samostatných výstavách. Vo
Svite vystavovala fotografie,
obrazy a ručne maľované hodvábne šatky.
Milú slávnosť spríjemnili aj
podmanivé tóny harfy v podaní Jakuba Rizmana a spevu
a gitary Moniky Piekelnickej
(na obr. hore).
I napriek nie najideálnejším
priestorom v Mestskej knižnici
je akcia nesporným prínosom

do kultúrneho diania v meste
Svit.
Text a foto Eva Potočná
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To, že múdrosť je ukrytá v knihách, si uvedomujeme predovšetkým my, dospelí. Pre mnohých z nás je kniha neodmysliteľným priateľom. Len tak si sadáme do kresla a vychutnávame si ju plnými dúškami. Zabúdame na problémy,
nechávame sa unášať dobrodružstvami neznámych svetov.

Tento pocit stretnutia sa so svojím obľúbencom, nahliadnutia do sveta nebojácnych hrdinov, statočných rytierov, nebezpečných pirátov, drakov či princezien, sme
chceli priblížiť aj našim deťom.

Žiaci 1. ročníka už pomaly končia s nácvikom čítania a písania posledných písmen
z abecedy a zápis do knižnice so získaním
čitateľského preukazu bol pre nich veľ kým
zážitkom. Všetky ročníky na 1. stupni prešli
informatickou výchovou v knižnici, ktorá
vedie deti k tomu, aby si vedeli sami nájsť
knihu a orientovať sa v knižnici. Vyučovacie
hodiny v knižnici boli vždy pani knihovníčkami obohatené o prezentácie zaujímavých
kníh a noviniek v knižnici, čítaním z kníh
alebo zážitkovým čítaním.
Žiaci 3. A a 3. B triedy sa zapojili už do
10. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže „Čítame s Osmijankom“, v ktorej žiaci
od novembra do apríla riešia tzv. literárne
otázočky prostredníctvom súťažného bulletinu. Súťaž sa končí v apríli v Týždni slovenských knižníc, kedy bude vyhlásený aj
„kráľ čitateľov“.
Žiaci 3. a 4. ročníka si zmerali sily v lite-

Počas akcie „Noc
ľudovej rozprávky“
(21.3. - 22.3.2014)
sme sa ocitli v rozprávke O medovníkovom domčeku. V tvorivých dielňach sme
vyrobili medovníkovú
chalúpku, zdobili medovníčky, vyrábali drôtené srdiečka, z varešiek zhotovovali hlavné
postavy rozprávky, tkali koberčeky do chalúpky, šili vrecúška z režného plátna, pripravili kostým pre ježibabu, vyskúšali si ser-

vítkovú techniku či vytvorili leporelo. Akciu
sme ukončili večerníčkom O medovníkovom domčeku, ktorý sme pripravili v literárno-dramatickej dielni. Bodkou programu bola pyžamová párty odštartovaná
tancom nacvičeným v dielničke tanca a pohybu.
Veríme, že okrem posilnenia vzťahov medzi dospelými a deťmi, sa nám podarilo
u detí vzbudiť i záujem o tradičné slovenské remeslá a hlavne o čítanie.
Mgr. Miroslava Dlugošová
ZŠ Mierová

Aby deti čítali

Knihy sú pre ľudí studňou múdrosti, relaxom, mnohí v nich hľadajú svoje osudy,
vyrovnávajú sa so svojimi problémami. Veľa ľudí sa ku knihám v dnešnej uponáhľanej dobe ani nedostane, ale obdiv patrí tým, ktorí si na ňu nájdu čas. K tomu vedieme aj žiakov na našej škole a myslím si ako koordinátor pre rozvoj čitateľskej
gramotnosti na 1. stupni, že sa nám to darí. Výsledkom v tejto oblasti je nielen
úroveň čitateľských testov na začiatku a konci školského roka, ale aj zaujímavé
podujatia organizované triednymi učiteľmi v jednotlivých ročníkoch a spolupráca
s Mestskou knižnicou vo Svite, ktorá nás priam motivuje, aby sme sa stále viac
a viac tejto problematike venovali.
rárnom kvíze. Žiaci 2.
a 3. ročníka sa zúčastnili tradičného celoslovenského maratónu
„Čítajme si“ a štvrtáci
besedy so spisovateľkou Vierou Fridrichovou. Zapojili sme sa do
hlasovania o najlepšiu

detskú knihu roka
2013.
Sme priateľmi
s vydavateľstvom
Fragment a Klubom mladých čitateľov, ktorý zastrešuje
Slovenské
pedagogické nakladateľstvo.
K tradícii v marci
patrí i čítanie roz-

právok pred popoludňajším spaním vo
všetkých triedach v Materskej škole na
Mierovej ulici, ktoré sme ukončili rozdaním
záložiek vyrobených žiakmi našej školy.
„Dosiahnuť schopnosť čítať s porozumením je nádherný a dôležitý proces. Pomáha
k tomu, aby sa dieťa naučilo nielen získavať
informácie a intelektuálne ich spracovávať,
ale aby nadobudlo aj schopnosť rozvíjať
emocionálny život, naučilo sa tešiť zo života“. Taký bol mesiac marec v Základnej
škole na Mierovej ulici.
Mgr. Andrea Panáčková, ZŠ Mierová
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„Trafená hus zagága“

Titulok s týmto starým slovenským príslovím som zvolil aj z toho
dôvodu, aby článok ako prvý padol čitateľovi do oka. Článkom sa
pokúsim reagovať na uverejnený príspevok z rubriky Denník polície marcového vydania IS občanov mesta Svit, ktorý podľa vyjadrenia náčelníka nie je honorovaný a ani ja sa o honorár z môjho
príspevku nehlásim.
Taktiež po konzultácii s náčelníkom o obsahu tohto príspevku mi
bolo upresnené, že z ich strany ide
len o informáciu.
A teraz už k veci: Občan František
P. dňa 7. 3. pri vchode do bytového
domu údajne vulgárne nadával a následne narazil riadidlami bicykla do
Ladislava Š., ktorému spôsobil zranenie zápästia... O tejto udalosti,
ktorá sa údajne udiala, som bol ani
nie po hodine po vchádzaní do spomínaného bytového domu informovaný službukonajúcim príslušníkom
Mestskej polície, ktorý doviezol
„poškodeného“ pred spomínaný
bytový dom a chcel odo mňa nejaké
vysvetlenie. Príslušník Mestskej polície mal v ten deň službu sám, z dôvodu nedostatku personálu pre obsadenie smeny dvomi príslušníkmi,
ako tvrdil ich náčelník. Príslušník
Mestskej polície sa v danej situácii
zachoval dosť svojsky a po malej
konzultácii so mnou sa spolu s „poškodeným“ od bytovky na služob-

nom automobile odobrali.
Nakoľ ko pretrvávajúce provokácie a nekorektnosť (a to sa vyjadrujem dosť zdržanlivo) „poškodeného“
už dávno prekročili rámec mojej
trpezlivosti, ani nie po desiatich minútach od tejto fiktívne zinscenovanej udalosti som sa dostavil na OO
PZ vo Svite, kde som nahlásil celú
udalosť, ktorá bola zaprotokolovaná
ako nepravdivé obvinenie z priestupku. Monotónnosť tejto udalosti
narušila moju mieru tolerancie, keď
mesiac po údajnom incidente mi telefonicky ten istý príslušník OO PZ
Svit oznámil, že „poškodený“ spísal
záznam aj na ich útvare a vec postupuje na OÚ Poprad – odbor verejnej
správy. Vyvrcholením môjho postoja
k uvedenej údajnej udalosti z Denníka polície bolo dňa 14. 3. 2014
podanie trestného oznámenia na Ladislava Š. na Okresnej prokuratúre
Poprad s príslušným zdôvodnením.
Ing. František Polovka

Reakcia náčelníka MsP:

Vzhľadom na dlhodobý spor medzi Františkom P. a obyvateľmi daného bytového domu príslušník Mestskej polície pri prešetrovaní daného skutku postupoval v zmysle zákona 564/91 Zb. a zákona
372/90Zb o priestupkoch. V súčasnosti v danej veci koná OO PZ Svit,
ktoré postúpilo vec na Obvodný úrad Poprad.
Ing. Jozef Dluhý, náčelník MsP Svit

INZERCIA
PÔŽIČKY

- BEZ POTVRDENIA O PRÍJME!

OD Prior - 1.poschodie a Halatová 2 - oproti vlakovej stanici
www.popradskepozicky.sk0911/913849 0917/668003
- Stačí prezvoniť

Predám
tatranský profil

– perodrážka,
brúsený
I. trieda 3,80
II. trieda 3,10 eur
v ponuke aj dlážkovica
a dokončovacie lišty.
Doveziem.
Tel: 0915 863 227,
0911 168 982.
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n 2. marca bol občan z Hrabušic, ktorý fajčil v prístrešku
MHD, rázne upozornený na nedovolené fajčenie /Zákon
o ochrane nefajčiarov/. Priestupok bol vyriešený pohovorom a nie blokovým konaním.
n 2. marca sa večernými ulicami mesta preháňal na
osobnom motorovom vozidle opitý vodič. Hliadka mestskej polície zastavila auto pred nájomným bytovým domom. V aute sedel opitý vodič zo Štrby a na zadnom sedadle ležal opitý vodičov brat zo Svitu. Privolané hliadky
OO PZ Svit a ODI Poprad prevzali prípad k realizácii.
n 6. marca v nočných hodinách nahlásili obyvatelia bytového domu z Ulice Jilemnického, že počujú susedu
volať o pomoc. Polícia pri dverách bytu počula, ako žena
volá, ale majiteľ ka bytu otvorila až po dlhom zvonení
a búchaní na dvere. Po otvorení bytu uviedla, že ju manžel
počas spánku napadol a správal sa k nej agresívne a nepríčetne. Po komunikácii s mužom a ženou bolo jasné, že
muž, ktorý sa nedávno liečil na psychiatrii, má recidívu,
a preto ho privolaní záchranári odviezli do nemocnice.
n 7. marca na základe telefonickej informácie hliadka
preverila dvoch mužov, ktorý pri pomníku v blízkosti Spolcentra vystrájali, nadávali okoloidúcim a konzumovali pritom alkohol. K hliadke sa však správali slušne. Montéri
bývajúci na internáte boli odvezení hliadkou MsP až na
izbu.
n 8. marca občan telefonicky nahlásil, že pri bare Koruna sa obnažuje muž a vykonáva pritom veľ kú potrebu.
Polícia nariadila opitému a zapáchajúcemu občanovi
mesta Svit, aby sa obliekol a ten po zaplatení blokovej
pokuty odkráčal sám a na vlastných nohách domov.
n 13. marca sa v predajni Sintra dopustil krádeže muž
z Lučivnej. Aj keď tvrdil, že je to jeho prvá krádež, mal
smolu, pretože v počítačovom systéme priestupkov už
mal záznam o jednej krádeži v roku 2013. Táto informácia
ho posunula na riešenie jeho trestnej činnosti k štátnej
polícii.
n 14. marca v blízkosti cykloturistického chodníka pod
skalnou časťou lesa bola nájdená mŕtvola muža. Jeho tvár
bola značne zničená pádom a vek sa odhadoval na asi 60
rokov. Trvalo nejakú dobu, kým sa našiel človek, ktorý ho
identifikoval. Mŕtvy žil sám, ale sused spozoroval, že ho
dlhšie nevidel. Oznámil to polícii, kde ho identifikoval.
n 15. marca MsP v súčinnosti s OO PZ pátrala po mužovi zo Svitu, ktorý nechal doma list na rozlúčku, kde uviedol, že sa ide hodiť pod vlak. Hneď sa rozbehla pátracia
akcia po mužovi, ktorý odišiel z domu na svojom vozidle.
Prehľadávala sa železnica, pohostinské zariadenia, Pod
Skalka. Polície začali pátrať po vozidle, čo sa im podarilo
a vozidlo bolo zastavené na Ulici záhradnej vo Svite.
n 18. marca bola hliadka privolaná do predajne Milk
Agro, kde vedúca predajne nahlásila poškodenie výkladu.
Pri prehliadke bolo vidieť, že ide o následok víkendovej
veternej smršte, nakoľ ko sklo je osadené v hliníkovom
ráme a nie je na ňom vidieť poškodenie od cudzieho
predmetu. Vzhľadom na dané okolnosti obchodná spoločnosť bude riešiť situáciu cez poistenie predajne.
n 27. marca bola okradnutá pracovníčka školskej jedálne zo ZŠ Komenského. Do jej kancelárie vošiel neznámy muž, ktorý jej vybral z kabelky peňaženku a ušiel.
Jedna pracovníčka školy si všimla, že išlo o muža rómskeho
pôvodu vo veku asi 40 rokov, ktorý prišiel na aute s ŠPZ
Starej Ľubovne. Druhá pracovníčka školy dokonca vybehla
na ulicu a odpísala evidenčné číslo auta. Išlo o občana zo
Starej Ľubovne, na ktorého štátna polícia vyhlásila pátranie. Vozidlo bolo zastavené v Hniezdnom, kde sa osoby
vo vozidle ku krádeži priznali.
n 28. marca poobede vznikol požiar pri podchode do
Pod Skalky. Požiar sa šíril z ľavej časti od podchodu, cez
trávnaté porasty až po porasty železničného násypu a pokračoval smerom na Lučivnú. Požiarnemu zboru sa ho postupne podarilo zlikvidovať.

Mesto Svit
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Záujem o plávanie rastie

V stredu 19. marca 2014 sa v plavárni vo Svite konal už 8. ročník plaveckej štafety. Stále
obľúbenejšia akcia obyvateľov mesta bola určená všetkým, ktorí prijali výzvu organizátorov
a zaplávali si pre radosť a pre svoje zdravie. Aktívne plávalo 219 plavcov, spoločne preplávali
celkom 157 050 metrov, čo je priemer na plavca 717 metrov. V doterajšej histórii je to
rekord aj v počte účastníkov, aj v objeme zaplávaných metrov.
Slávnostným hvizdom dopoludnia odštartoval primátor
mesta PaedDr. Rudolf Abrahám plavecké preteky žiakov
základných škôl O majstra
Svitu. Sto chlapcov a dievčat
pretekalo na trati dlhej 25 resp.
50 m vo všetkých žiackych vekových kategóriách ľubovoľným spôsobom. Majstrami
Svitu sa stali v kategórii najmladších žiakov 1. - 2. ročníkov
ZŠ Lilian Slušná a Július Matušek, mladších žiakov 3. - 4. roč.
ZŠ Patrícia Karabinová a Filip
Janík, v kategógii 5. ročníkov
ZŠ Patrícia Janíková a Peter
Perún, 6. ročníkov ZŠ Kristína
Jančeková a Matej Budzák, 7.
ročníkov ZŠ Karolína Steinerová a Tomáš Šterbák a v kate-

górii 8. - 9. ročníkov ZŠ Júlia
Vallušová a Filip Kušnír. Žiacke
súťaže uzavrela plavecká štafeta základných škôl na 8 x
50 m. Zvíťazila ZŠ Mierová
pred ZŠ na Komenského ulici.
Súťažná štafeta škôl zároveň
otvorila štafetové individuálne
plavecké výkony jednotlivcov.
Každý účastník plával podľa
svojich schopností a možností.
Rastúci počet plavcov, a to nielen pravidelných účastníkov,
ale aj nových priaznivcov, je
príjemnou odmenou organizárorom - centru voľného času,
základným školám a plavárni.
Mimoriadne poďakovanie patrí
Mestu Svit za podporu športových aktivít pre svojich obyvateľov a najmä pracovníkom plavárne za starostlivosť a vytvorenie podmienok pre všetkých účastníkov.
-nk-

Futbalový turnaj
žiakov vo Svite

ŠKOLSKÁ SPEED BADMINTONOVÁ LIGA

Speed badminton je šport, ktorý veľmi zaujal deti a mládež na všetkých stupňoch škôl.
Preto vznikla myšlienka organizovania Školskej speed badmintonovej ligy pre kategórie
U12 a U14.
Tento nápad sa podujali
realizovať traja učitelia –
Mgr. I. Štrajaneková (ZŠ
Podbrezová), Mgr. V. Pjecha (Osemročné gymnázium Lipany) a Mgr. M. Jakubčáková (ZŠ Mierová
Svit). Žiaci prostredníctvom ligy majú možnosť
porovnať si svoje schopnosti a zručnosti v speed
badmintone, učia sa rozhodovať a hrať fair – play, zažijú veľa
zábavy a hlavne spoznajú nových priateľov. Prvé kolo ligy
máme úspešne za sebou.
Uskutočnilo sa 26. marca 2014
vo Svite. Ďalšie dve kolá prebehnú v Lipanoch a v Podbrezovej v mesiaci máj a jún. Po
týchto kolách sa určí najlepší
speed badmintonista v spomí-
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naných kategóriách. Samotní
hráči po prvom kole zistili, v
čom sa musia zlepšiť a na čom
musia popracovať, aby v ďalšej
súťaži predviedli lepší výkon a
zvýšili svoju šancu na víťazstvo
v lige. Osobne si myslím, že
to bol výborný nápad, zorganizovať takúto ligu pre našich

najmladších speed badmintonistov. Verím, že ich táto akcia
motivuje a budú sa chcieť zlepšovať. Tešíme sa na druhé kolo.
Mgr. M. Jakubčáková
ZŠ Mierová, Svit
Náš osemhodinový maratón
si môžete v skratke pozrieť na
odkaze:

http://www.youtube.com/watch?v=o-zesoa8Wbo&feature=youtu.be

Lukostrelci opäť úspešní

V Liptov Aréne (Tatralandia) sa 22.3.2014
uskutočnilo 7. záverečné kolo Slovenského pohára v halovej lukostreľ be, kde strelci z LK Lukostreľ ba Svit opäť nesklamali a potvrdili svoje
kvality a skúsenosti ziskom cenných medailí a
pohárov.
V kategórii najmladších:
Chrobáci - Holý luk: 2. Matúš Zboinský, 4. Denis Ivan
Olympijský luk: 2. Filip Janík a zároveň 2.
v hodnotení Slovenského pohára

Mladší žiaci
Holý luk: 1.Jakub Habaj a zároveň 3. v hodnotení SP
Olympijský luk: 3.miesto Filip Šimo
Starší žiaci - Holý luk : 2.miesto Juraj Bublík,
4. Simona Polačeková, 5. Stanislav Baláž, 7.
Andrea Havlíčková, 10. Karolína Cehulová.
Olympijský luk: 3.miesto Dávid Ivan, 4. Bruno
Diča, 6. Tomáš Štefaňák.

Centrum voľného času a FK
Svit zorganizovali v sobotu
19. marca 2014 na ihriskách
ZŠ Mierová a ZŠ Komenského vo Svite Futbalový
turnaj mladších a starších
žiakov.
Turnaja sa zúčastnili chlapci
z FK CVČ Svit, ZŠ Komenského
Svit, FAM Poprad, ŠK Štrba
a ŠKM Liptovský Hrádok.
V jednotlivých kategóriách
prebiehali zápasy systémom
každý s každým, 2 x 15 minút
hrubého času bez prestávky.
Bojovalo sa o každú loptu
a strelený gól. Chlapci predviedli peknú hru. Ukázali, že
majú talent a chuť športovať.
Ocenení boli najlepší hráči:
za starších žiakov Marek Vajda
z Liptovského Hrádku a za
mladších žiakov Andrej Dragoš
z Popradu, najlepší strelci: za
starších žiakov Libor Koky zo
Svitu a mladších žiakov Timotej
Jambor zo Svitu, najlepším
brankármi: za starších Marián
Sivý z Popradu a mladších žiakov Lukáš Hyriak zo Štrby.
Umiestnenie:
Mladší žiaci:
1. FAM Poprad
9 b.
2. FK CVČ Svit
6 b.
3. ŠKM Liptovský Hrádok 3 b.
4. ŠK Štrba
0 b.
Starší žiaci:
1. FAM Poprad
6 b.
2. ZŠ Komenského Svit 3 b.
3. ŠKM Liptovský Hrádok 0 b.

Mesto Svit
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Jarné prázdniny v CVČ

Centrum voľného času vo Svite malo dvere otvorené aj v čase
jarných prázdnin, čo využili dievčatá a chlapci na šport, výtvarnú
tvorbu a modelárske činnosti.
V prázdninovej škole
Týždeň prázdninových aktivít sa začal tenisovým turnajom začiatočníkov, ale hoci modelárov zasadli za prao tento malí športovci ešte neprejavili veľ ký covné stoly mladí modezáujem, pri ďalších už bolo Centrum plné. lári, aby sa naučili ako sa
Mladí rybári v malej škole muškárenia a stavajú plastikové a lerybolovnej techniky porozprávali svojim ka- tecké modely. Pozreli si
marátom veľa zaujímavostí o love rýb, ukážky pilotáže RC mopredviedli im ako sa viažu mušky a títo si delu vrtuľníka a vlastnomohli svoju zručnosť aj prakticky vyskúšať. ručne zhotovené modely
V utorkové dopoludnie dostali priestor hádzadiel na lúke aj zana vlastnú tvorbu výtvarníci. Na tvorivom lietavali.
Prázdninový týždeň aktivít CVČ vyvrcholil
stretnutí pod názvom Posledný fašiang sa
účastníci nielen zabávali pri hudbe a zaují- lukostreleckou show. Každý kto prišiel si
mavých hrách, ale vo výtvarnej dielni tvorili mohol pod vedením trénerov vyskúšať
streľ bu z luku a zasúťažiť v streľ be na terč.
vlastné puzzle a darčekové škatuľ ky.

Basketbal: Stav je 2:2
Extraligoví basketbalisti Iskry Svit v boji o postup do
finále o titul majstra Slovenska už odohrali 4 zápasy
semifinále. Súperom im boli basketbalisti Prievidze.
V prvých zápasoch na jeho pôde získali jedno cenné víťazstvo, a to o 11 bodov, v druhom prehrali 78 : 65, a tak
v dvoch zápasoch na domácej pôde 11. a 12. 4. išlo o to,
či rozhodnutie padne v piatom zápase v Prievidzi v piatok
18. apríla. Na základe toho, že doma sme vyhrali len
jeden zápas, stav je tak 2 : 2 na vyhraté zápasy a séria zápasov pokračuje piatym v Prievidzi a šiestym 22. 4. vo
Svite, prípadný siedmy by bol opäť v Prievidzi.
-ák-
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Jarné prázdniny v CVČ boli plné aktivity,
zážitkov, hier, pohybu a stretnutí s kamarátmi
Naďa Kumorovitzová

ŤAŽKÁ FUTBALOVÁ JAR

Futbalisti FK Svit prežívajú veľmi ťažkú futbalovú jar. Nelichotivé
14. miesto v IV. lige už nedáva šance na umiestnenie v strede tabuľky.
A je len sympatické, že sa družstvo pod vedením predsedu klubu
Ing. Milana Fecku počas zimnej prestávky skonsolidovalo, tréneri M.
Jambor a V. Nemčko novoposkladanému mladému družstvu dali novú
tvár, a tak už prvé zápasy (vo V. Tatrách 0 : 0, doma s prvou Plavnicou
tiež 0 : 0), ukázali herné schopnosti družstva pre ďaľšie jarné boje.
Ďalšie dva zápasy odohrali u súpera, a to v Giraltovciach prehrali 2 : 0
a vo Svidníku s posledným družstvom v tabuľ ke prehrali 1 : 0.
Ako ukázali prvé štyri jarné zápasy, herne sa kolektív zlepšil, no
v družstve naďalej ostáva najväčšia bolesť a to schopnosť dávať góly.
Skrátka, hľadá sa strelec, ktorý by rozhodoval zápasy. Dáme konečne
prvý jarný gól v domácom zápase v nedeľu 20. apríla o 16.00 h
s Krompachmi?
-ák-

Extraligisti odovzdávajú skúsenosti mladým
Basketbalový klub Iskry Svit sa už pred dvomi rokmi rozhodol, že využije angažovanie zahraničných hráčov v extraligovom klube na odbornú prípravu mladých adeptov
basketbalu a propagáciu basketbalu medzi mladými v mládežnicom klube BKM Svit.

V roku 67. výročia basketbalu vo Svite a 80. výročia vzniku Svitu
je to veľmi priaznivé poznanie.
Text a foto: M. Jurčák

Podľa prezidenta BK Iskry Svit a BKM Svit
Ing. Jána Drobného sa do zmlúv pre extraligových
hráčov zakotvila aj požiadavka zúčastniť sa raz do
mesiaca tréningovej jednotky s hráčmi všetkých vekových kategórií detí školského veku.
A tak sme mohli necelých 24 hodín po rozhodujúm zápase s Handlovou o postup do semifinále extraligy v odpoludńajších hodinách v Aréne Iskry Svit
stretnúť v tréningovom procese s mladými basketbalistami hráčov Finduru, Hrkača (na obr.), Channelsa (najužitočnejší hráč extraligy v prebiehajúcej
sezóne) a Knutsona ako aj Michaelu Drobnú (najlepšia trénerka mládeže za rok 2013 na Slovensku)
ako sa s nadšením venovali tým najmenším kategóriam žiakov.
Je to chvályhodný počin klubu, ktorý okrem dosahovania veľmi dobrých výsledkov v extralige mužov v súťažnom ročníku 2013/2014 (tohtoročný viťaz
Slovenského pohára a semifinalista o majstra Slovenska) nezabúda na výchovu adeptov basketbalu.
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