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MsZ Svit prerokovalo

Nový šat pre Komenského školu
Mestské zastupiteľstvo sa stretlo na pravidelnom rokovaní vo štvrtok 30. októbra. Hlavný kontrolór oboznámil poslancov so stavom
v plnení uznesení a vykonanými kontrolami. Prednosta J. Hutník informoval o prijatých opatreniach v rámci interpelácií a poslanci dostali aj písomné stanoviská, ktoré na ostatnom zasadnutí v rámci interpelácií požadovali. Hneď po tomto bode schválili zmeny v Radách základných škôl a CVČ, kde súhlasili s kooptovaním pracovníkov MsÚ v zmysle legislatívy.
Predložené návrhy na úpravy schválili jeho odpredaj formou vereja presuny v rozpočte Mesta pre nej dražby za minimálnu cenu 1 mirok 2008 poslanci schválili rozpoč- lión 200 tisíc korún. Vyhoveli aj žiatovým opatrením č. 38/2008. Takti- dosti firmy Coopex reality, s. r. o.,
ež odsúhlasili rozpočtové opatrenie o odkúpenie pozemkov v katastri
č. 39/2008, ktorým sa presunie či- mesta za účelom dobudovania parastka 7 tisíc korún do položky prís- kovacích plôch pri hoteli Zenit
pevkov primátora mesta. Príjemnou o rozlohe 1276 m2 za cenu 1 801,správou bolo, že Mesto od štátu do- Sk/m 2.. Zastupiteľstvo odpredaj
stane nenávratný finančný príspe- pozemkov schválilo. Primátorovi
vok na rekonštrukciu ZŠ Komen- mesta odporučili zverejniť ponuku
ského ul. vo výške 24 622 966,38 na odpredaj pozemkov v lokalite
Sk. Keďže je záujem, aby sa táto medzi záhradníctvom TS a ZO Máj
budova zrekonštruovala celá, bolo minimálne za cenu 1 800, - Sk/m2.
Schválené bolo aj rozpočtové
nutné schváliť okrem povinného
spolufinancovania Mesta aj dopla- opatrenie č. 40/2008 na úpravu
tok do vysúťaženého nákladu na rozpočtu vo výške 272 tisíc korún
celkovú rekonštrukciu, ktorý činí v súvislosti s rekonštrukciou parnej
29 951 648, 60 Sk. Toto spolufi- sauny v Rehabilitačnom stredisku.
M. Bezák v bode interpelácie vynancovanie bolo taktiež jednohlasne schválené. V ďalšom bode sa zaoberali odpredajom bytu v bytowww.svit. sk
vom dome č. 237 na Ul. Štúrovej,

MILÁ NÁVŠTEVA Z NÓRSKA
Dňa 16. 10. 2008 navštívila naše mesto veľvyslankyňa
Nórskeho kráľovstva Brit Lovesth. Prijala pozvanie
primátora mesta Dr. Rudolfa Abraháma na obed, po
ktorom bola informovaná o spôsobe uplatnenia
finančného grantu na osvetlenie mesta. Tento grant
bol mestu schválený vo výške 14 mil. korún v rámci
Nórskeho finančného mechanizmu.
Veľvyslankyňa bola privítaná tradične slovensky chlebom a soľou (na obr.)
Foto: S. Pjaták
slovil návrh, aby sa vytvorila
potrebná smernica pre
predaj priľahlých pozemkov pri bytových domoch,
nakoľko v súčasnosti nie sú
zrejmé mnohé skutočnosti
a komisia výstavby nedokáže

jednoznačne posúdiť jednotlivé parcely a žiadosti, ktorých pribúda. Tento návrh
podporil aj hlavný kontrolór.
V druhej interpelácii požiadal, aby sa pri odpredaji
(Pokrač. na 2. strane)

Vagonár i naši chlapi rozlieskali plnú sálu divákov
Divákmi zaplnená sála Domu kultúry sa tešila na bohatý program, ktorý pripravilo oddelenie kultúry MsÚ vo Svite pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. V úvode zahrala Ľudová hudba ZUŠ vo
Svite, ktorá sprevádzala talentované mladé speváčky. Janko Jančík zo ZŠ Mierová pohladil duše divákov príjemným hlasom a peknou recitáciou.
Príhovor primátora Rudolfa
Abraháma predchádzal odovzdaniu kytíc predsedom svitských klubov dôchodcov a na
rad prišiel jubilant – 55-ročný

Svit, ako i vedúci DFS Jánošíček – manželia Horňákovci.
Obľúbenou piesňou Pod úbočou sa s vďačným publikom
rozlúčili a prenechali priestor
skvelému FS Vagonár z Popradu. Ten sa dopoludnia predstavil
britskej panovníčke v Sp. Sobote a podvečer venoval svitským seniorom. Tých akoby

Úcta k šedinám
Malý mužský zbor. Zanôtil tie
prekrásne ľudové piesne, ktoré
už spieva čím ďalej, tým menej,
pretože účinkuje s iným repertoárom predovšetkým na pohreboch. Gratulácie prišli po
milom príhovore najstaršieho
pamätníka tohto kolektívu a bývalého dirigenta pána Jána
Martona. Odovzdalo ich Mesto

postupne i v sále pribúdalo.
Dynamický čardášový záver,
ako i celý program sa podľa
ohlasu odchádzajúcich veľmi
páčil, takže organizátori splnili
svoj cieľ – potešiť a obdarovať
našich skôr narodených príjemnou dvojhodinovou zábavou.
-vžFoto: S. Pjaták
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Nový diaľničný úsek

Novovybudované parkovisko pred zdravotným strediskom v meste
zlepšilo nevyhovujúce parkovanie a bezpečnosť občanov.
Foto: M. Jurčák

Nový, približne 18-kilometrový diaľničný úsek Mengusovce - Jánovce plánuje Národná diaľničná spoločnosť otvoriť v priebehu mesiaca novembra 2008.
Diaľničný úsek Mengusovce - Jánovce prevezme tranzitnú dopravu z mesta Poprad a z úseku cesty I/18
medzi obcami Jánovce - Hozelec, kde je vysoká nehodovosť.
Do otvorenia nového úseku diaľnice musia cestári dokončiť križovatku medzi Popradom a Svitom, ktorá napojí cestu
I/ 18 na novú diaľnicu. Mesto Svit bude musieť ešte asi rok
počkať na dobudovanie I. etapy úseku Mengusovce - Jánovce vrátane tunela Bôrik.Tento približne osem kilometrový úsek by mal byť dokončený v treťom štvrťroku 2009.
Diaľničný úsek D1 Mengusovce - Jánovce priamo nadväzuje na úsek diaľnice Važec - Mengusovce. Po križovatku
Matejovce bude diaľnica v plnom profile. V úseku Poprad Matejovce, až po Jánovce bude v polovičnom profile. Druhý profil by mal byť dokončený najneskôr do roku 2010.

športovej haly. R. Abrahám odpovedal, že došlo k rokovaniu
s poslancom VÚC v Prešove
M. Baranom, dal sa vypracovať
li, ale s daným stavom pridele- znalecký posudok a táto vec je
ných ľudí na VPP z Úradu práce v riešení.
je neriešiteľný problém, ktorý
spočíva v ich sústavnej fluktuácii,
Ľ. Rešovská sa opýtala,
nezáujme pracovať a legislatíva, o koľko prišla mestská pokladnižiaľ, riešenie novými pracovníkmi ca tým, že občania nemali zaplabrzdí a nedovoľuje prijímať no- tený istý čas nájom za hrobové
vých náhradníkov. Je to skutočne miesta. Mnohým vypršala doba
veľký problém. Na poslednú in- zaplateného nájmu, nové zmluvy
terpeláciu ohľadom zabezpeče- sa robia až teraz a nikto to neslenia niektorých objektov v meste doval. J. Žiak vysvetlil, že od dosignalizačným zariadením reago- by jeho pôsobenia sa urobili maval vedúci kúpaliska M. Lopuš- ximálne kroky na sprehľadnenie
niak názorom, že vzhľadom na tejto oblasti, je zabezpečený pronedávnu krádež bude nutné ho gram a pasportizácia miest na
na tento objekt nainštalovať.
cintoríne a veci sa dávajú do poriadku. Vyžadovať spätne uvedeL. Jašš tlmočil otázku občana né nedoplatky vidí ako veľký proZáhradnej ulice na termín do- blém. Ku termínu odpredaja
končenia chodníka od ČS Shell miest v novom kolumbáriu odpopo DOS. J. Timkovič predložil vedala A. Kromková, že sa dolist poslankyne NR SR M. Gibalo- končuje kolaudačné konanie
vej, ktorým urguje dodanie poda vec je v riešení. Po dlhšej diskladov ku vypracovaniu prieskusii M. Berkeš podal poslakumu v oblasti sociálnych
necký návrh, aby sa do februázariadení. Vysvetlenie podala J.
rového rokovania budúceho
Soliarová - podklady boli zaslané.
roku predložila správa o stave
Poslanec sa v ďalšej interpelácii
v
oblasti cintorínskych a pohzaujímal o to, či Mesto dostatočrebných
služieb (platby za hrone zhodnocuje reklamné plochy
a pútače pozdĺž hlavnej cesty, bové miesta) - návrh bol schválenakoľko sa mu zdá, že sú v tejto ný.

Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)
budovy Rybárskemu spolku vo
Svite zohľadnili investície na jej
zveľadenie a aby tento objekt bol
rybárom odpredaný za cenu 124
tisíc korún, ktorú znalecký posudok stanovil za pozemok. O tomto návrhu sa hlasovalo a väčšinou
poslancov bol podporený.

J. Lörincz interpeloval riaditeľa
TS mesta Svit otázkou, kedy budú odvezené pozostatky po výrube stromov na Jilemnického
ulici a riaditeľku BP Svit s. r. o.
požiadal o písomnú odpoveď,
ktorou zdôvodní cenu za vykurovanie svitských bytov, ktorá je
v širokom okolí najvyššia. M. Berkeš sa obrátil na primátora otázkou, kedy začne reálny odpredaj štyroch bytov v objekte
nového domu (blok C Mladosti) odpoveď znela, že odpredaj sa
už začína. Na druhú otázku ohľadom stanoviska NDS ku výstavbe
podchodu cez hlavnú cestu na
železničnú stanicu primátor povedal, že Mesto dostalo odpoveď
riaditeľa NDS, že s výstavbou sa
začne okamžite po ukončení diaľnice. Ku rekonštrukcii verejného
osvetlenia primátor odpovedal,
že s realizáciou sa začne na jar
budúceho roku. M. Bekeš interpeloval J. Žiaka otázkou, či TS
majú koncepciu využitia pomocných pracovníkov v rámci
VPP na udržiavanie čistoty
v meste, nakoľko tam vidí značné
rezervy. J. Žiak priznal, že so súčasným stavom a technikou nestíhajú tieto práce tak, ako by ma-

oblasti rezervy. Prednosta J. Hutník odpovedal, že Mesto neprenajíma reklamnú plochu, ale pozemok, na ktorom je táto reklama
umiestnená. J. Timkovič ešte poukázal na nedostatočnú frekvenciu odvozu komunálneho odpadu, vrátane odpadu, určeného na
separovanie.

Diskusiu otvorila riaditeľka BP
SVIT, s. r. o. I. Korenková
a otvorila tak plejádu názorov poslancov ku predloženému návrhu
na stanovenie splátkového
kalendára nájmu za technologické zariadenia (dispečing
a odovzdávacie stanice) pre BP
SVIT s. r. o. Názory sa rôznili,
M. Lopušniak sa opýtal primá- prebiehala rozsiahla diskusia
tora, v akom štádiu je kúpa a tento bod sa ukončil neschvále-

ním predloženého splátkového
kalendára, ktorý mal za cieľ predĺžiť lehotu splácania úveru na
120 mesiacov s minimálnym finančným efektom pre občana.
V cene za GJ teda ostáva doterajšia plná výška platby za úver.
Poslanci vzali na vedomie zápisnicu zo zasadnutia Dozornej
rady BP SVIT, s. r. o, hospodárenie mesta za obdobie mesiacov január až september
2008 a schválili zahraničnú služobnú cestu zástupcovi primátora a ďalším trom osobám na Deň
vojnových veteránov do Českej
Třebovej. Primátor predložil informáciu o záujme obchodnej
siete Tesco etablovať sa v menšom rozsahu vo Svite, v rokovaní sú aj iné mestá v okolí, na budúce rokovanie by sa mali zástupcovia Tesca priamo pred poslancami vyjadriť. V diskusii zazneli aj informácie o stave
v príjme sig-nálu TV Poprad vo
Svite - táto otázka je vysvetlená
v samostatnom článku na str. 3.
A. Balogová ponúkla prítomným poslancom možnosť zúčastniť sa školenia ohľadom programového rozpočtovania, A.
Kromková informovala o čiastkovej zmene ÚPM, M. Lopušniak predložil ponuku organizátorov cyklistických pretekov Okolo Slovenska a na záver M. Berkeš vyzval všetkých
kompetentných, aby pri tvorbe
nového rozpočtu na nasledujúce obdobie, vzhľadom aj na
finančnú situáciu vo svete,
uvažovali a rozhodovali „triezvo“, zodpovedne a šetrne.
-vž-
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Problémy s príjmom TV Poprad

UPC prestala vysielať
V ostatnom čase sa hromadia sťažnosti a otázky ohľadom
problematického príjmu televízneho signálu v súvislosti s vysielaním TV Poprad, ktorá zabezpečuje aj vysielanie aktualít
zo Svitu. Obrátili sme sa preto na primátora mesta PaedDr.
Rudolfa Abraháma, ktorý nám spoločne s informatikom MsÚ
Ing. Stanislavom Pjatákom odpovedal na zopár aktuálnych
otázok.
 Prečo sme v našom meste Poprad, jednoducho oznámila
stratili možnosť príjmu kva- listom. Povinnosť dodávať tento
signál jej nevyplýva zo zmluvných
litného signálu TV Poprad?
podmienok. TV Poprad má vlastSpoločnosť UPC prestala vy- ný vysielač umiestnený na kopci
sielať televízny signál z vysielača v Kvetnici, z ktorého sa šíri signál
pri vodárni v Poprade Veľkej do pre celý región. Žiaľ, naše mesto
Domu kultúry vo Svite a signál je v tieni tohto signálu, ako prepreberá už len cez satelity. Vo kážka je kopec a les smerom ku
Svite sme to pocítili v tom, že sme Spišskej Teplici. Na vlastnú
prestali dostávať kvalitný signál anténu zachytíme len nekvalitný
z Televízie Poprad. Spoločnosť zrnitý obraz. Jedine domy na
UPC nám skutočnosť, že pre- východnom okraji mesta majú
stáva dodávať kvalitný signál TV trochu lepší obraz.

Upozorňujeme na zmenu
termínu!

Mesto Svit
vás pozýva
na divadelné predstavenie Divadla Jozefa
Gregora Tajovského vo Zvolene

Carlo Goldoni

ČERTICE
Komédia o ženách, ktoré už pred 300 rokmi vedeli
dobre zametať s mužmi

19.novembra 2008 o 18.00 hodine
v sále Domu kultúry vo Svite
Vstupné : 120,- Sk
Predpredaj :MsÚ Svit, odd.kultúry
Reštaurácia Domu kultúry

Mesto Svit
v spolupráci s CVČ vo Svite
vás pozývajú na

PRÍCHOD MIKULÁŠA
A SLÁVNOSTNÉ ROZSVIETENIE
VIANOČNÉHO STROMU
5. DECEMBRA 2008 o 16.00 HOD.
pred poštou
Okrem zaujímavého a bohatého programu
nebudú chýbať sladké darčeky a ohňostroj

 Čo podniklo naše mesto
preto, aby sa tento problém
odstránil?
Celý problém spočíva v prenose televízneho signálu TV Poprad
z Popradu do Domu kultúry vo
Svite. V spolupráci s vedením TV
Poprad sme vstúpili do kontaktu
so spoločnosťou AMITEL, ktorá
prenáša internetový signál pre
odberateľov vo Svite. Pomocou
ich zariadení slúžiacich pre
prenos internetového signálu
sme sa snažili doviesť aj signál TV
Poprad v digitálnej podobe.
V podstate sa nám to podarilo,
ale rušenie TV signálu je také
značné, že pri dekódovaní digitálneho signálu na analógový sa
dekodér zahlcuje, čím obraz aj

zvuk vypadávajú, alebo obraz
zostane stáť atď. Dekodér je potrebné potom znovu reštartovať.
Po mnohých pokusoch a snahe
odstrániť rušenie sme sa tejto
cesty prenosu signálu cez voľne
šíriteľné pásmo vzdali.
 Nevzdali ste sa však
ďalších možností...
Pripravujeme pokusný prenos
signálu v licenčnom pásme, ktoré
nie je rušené inými signálmi.
V najbližších dňoch nám bude zapožičané zariadenie na odskúšanie prenosu signálu touto
cestou. V prípade, že bude aj
tento prenos neúspešný, rokovali
sme o možnom prenose signálu
aj s istou telekomunikačnou
spoločnosťou, vlastniacou optický kábel medzi Svitom a Popradom. Obe cesty sú však náročné
na financie. Nikdy som nemyslel,
že pôjde o tak technicky náročný
problém. Verím, že sa nakoniec
v krátkej dobe podarí vyriešiť.
-vž-

 Telefonické kontakty - Mestský úrad Svit

PaedDr. Rudolf Abrahám - primátor
Ing. Ján Hutník – prednosta MsÚ
Sekterariát – Bc. Iveta Kukurová

7875 112
7875 113
7875 111

Mgr. Ján Ryša – vedúci odd. školstva, kultúry a športu
Veronika Žoldáková - odd. kultúry, mestské noviny

7875 114
7875 114

Ing. Ľudovít Budzák- hlavný kontrolór

7875 119

Mgr. Zuzana Rennerová – právnička MsÚ

7875 128

Marcela Berkešová – pokladňa
Bc. Ľuboslava Imrichová – matrika
Emília Hajná – evidencia obyvateľstva

7875 131
7875 132
7875 118

Jarmila Soliarová – ved. odd. všeobecnej vnútornej
správy a sociálnych čiností
Milota Fáberová-odd. všeob. vnútornej správy a SČ
Petronela Bocková – odd. všeob. správy a SČ
Ing. A. Kromková – ved. odd. výstavby, život. prostredia a
technických činností
Ing. Pavol Sadloň – odd. výstavby, ŽP a tech. činností
Ing. Alena Blazoňová – odd. výstavby, ŽP a technických činností
Mgr. Karol Hrkeľ – odd. výstavby, ŽP a TČ

7875 122
7875 129
7875 129
7875 116
7875 127
7875 120
7875 120

Ing. Alena Balogová- ved. odd. správy majetku a EČ
Gabriela Radová- odd. správy majetku a EČ
Andrea Križanová – odd. správy majetku a ekonomických činností
Ing. Stanislav Pjaták – odd. správy majetku a EČ
Ing. Viera Tomášová – odd. správy majetku a EČ
Gabriela Očvárová – odd. správy majetku a EČ
Ivana Belanová – odd. správy majetku a EČ
Emília Štefková – odd. správy majetku a EČ

7875 125
7875 123
7875 123
7875 130
7875 134
7875 134
7875 124
7875 126

Spoločný obecný úrad (Stavebný úrad)
(M. Rybárová, Ing. L. Handzušová
Ing. J. Karafová)

7875 115

Mestská polícia
Ing. Jozef Dluhý- náčelník MsP
Mária Mišenčíková

7875 121
7875 117
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Nositeľka Ceny mesta Emília Nedzelová
 S akým pocitom?

Pri kontaktovaní sa s pani Emíliou Nedzelovou v súvislosti s jej tohtoročným udelením Ceny mesta sa dialo viacero záhadných skutočností. Keď
sme u nej doma s kamerou nahrávali medailón na udeľovanie Cien, na prvý
krát to nevyšlo. Zlyhala technika. Nahrali sme bez zvuku. Na druhý krát to
vyšlo perfektne. Pri rozhovore do týchto novín som používala, ako inak, pomocníčku - techniku, teda diktafón. Čo čert nechce, zase „blbol“, ale nakoniec sme to na troch stopách nahovorili. Pani Milka bola ústretová, skvelá
rozprávačka, okorenila svoje odpovede milými, vtipnými spomienkami a
mne je len ľúto, že to všetko, čo diktafón zachytil, musím skresať a vtesnať
do prijateľného a obvyklého rozsahu.

S relatívne dobrým, lebo som chcela ísť.
Nebola som sama, ktorá som takto dopadla.
Skvelý pocit som mala ale z úspechu v podobe
zavedenia dvojstupňového rozpisu výroby v
prevádzke farbiarne. Dve desaťročia sa to firme
nedarilo. Naozaj – odchádzala som s pocitom
dobre vykonanej práce – nech to znie
akokoľvek. Aj s ľuďmi vo firme som sa rozišla
skutočne v dobrom – takže som túto novú etapu
života prijala v podstate dobre.
Toľko teda expresne Váš pracovný život.

Nazývať veci pravým menom
Strednú obchodnú školu ukončila v Poprade v
roku 1957 so samými jednotkami. To je fakt.

 Ako si 19- ročná Emília poradila po maturite?

 Vy ste však naplno žili i mimo fabriky...
Napriek tomu, že pochádzam z robotníckej
rodiny, u nás sa veľa, veľmi veľa čítalo. Slovensky
i česky. Baťa dával deťom svojich robotníkov na

So svojimi láskami – mamkou a mačkou

Mám rada ľudí, ktorí nazývajú veci pravými
menami, keď dokážu jasne, stručne a zároveň
„šťavnato“ opísať situáciu, volia tie správne a
pravé výrazy. A keď si stoja za svojím bez ohľadu
na to, či sa to okoliu páči, alebo nie. A takto ja
vnímam Emíliu Nedzelovú. Rodenú Sviťanku,
ktorá krátko s rodičmi a sestrou-dvojičkou, pobudla v blízkej Lučivnej a celý svoj život spojila so
Svitom.
Mala v živote viac šťastia. Najskôr na rodičovotca robotníka a mamku záhradníčku, od ktorých
dostala tú správnu, dobrú „výbavu“ do života učili ju ku skromnosti, zodpovednosti, čestnosti i
pracovistosti. Mala šťastie aj na úžasných
učiteľov. Nezabudne na láskavú pani Pitoňákovú,
ktorá svojim žiakom okrem iného trpezlivo čítala
knihy na pokračovanie, pani Korvínovú, ktorá si
svoje dievčatá pri postavení novej školy (Komenského ZŠ) „uchránila“ na tzv. starej škole. Jasne
si premieta v pamäti chvíľu, keď ako malé dievčatko pozoruje nekonečné nakrúcanie jednej
sekvencie do filmu „Katka“ pri fabrike. Netušiac,
že táto firma sa stane jej dlhoročným prístavom.

Rok 1951 – riaditeľ pán Zachar a p. učiteľka Šlivinská (neskôr Korvínová),
M. Nedzelová dole tretia zľava
Prácu mi pár dní po skúškach našiel môj otec
– robotník v Chemosvite a tak som 25. júna1957 Vianoce knihy – tam bol asi základ môjho vzťahu
nastúpila ako plánovačka výrobných prevádzok v k literatúre vôbec. Neskôr som začala recitovať,
Tatrasvite. Vtedy ma osobná referentka po hrať divadlo, ale i spievať v malom ženskom
zaradení poslala na oddelenie a ja som sa nezná- zbore, ktorý sa smrťou pána učiteľa Korvína
memu pánovi predstavila ako nová plánovačka. rozpadol. Prišlo stretnutie s Irenkou Ondrušovou
Nevediac, že je to môj priamy šéf pán Tetuľa. Bol (dnes Janků) a v spolupráci s ňou a O.
to zlatý človek, spolu s pánom Mrštinom a Mlyná- Lapšanským, S. Jarabákom a V. Markusom sme
rom sa ma ujali ako dobrí otcovia a držali nado robili podujatia s veľkým nadšením a kultúra
mnou ochrannú ruku. Spomínam si aj na B. doslovne kvitla. Bolo to, myslím, „zlaté obdobie“.
Szantu – všetci títo páni ma v dobrom výrazne Recitujem doteraz, 18. októbra som bola na
ovplyvnili. Pracovala som tam 4 roky, neskôr som Vansovej Lomničke v Starej Ľubovni. Bol to
prešla na podnikové riaditeľstvo, kde som 20 pekný zážitok.

rokov robila plánovačku. V rámci tzv.
“rotácie kádrov” som sa rozhodla odísť.
Dva roky som pracovala ako vedúca
trhových fondov tuzemska a následne
vedúca výroby podniku Tatrasvit.
 Prišiel rok 1989 – ako ste zvládli
toto obdobie?

S dlhoročnou priateľkou Irenou Janků.

Vzhľadom na to, že som sa poctivo a
naivne držala svojich ideálov a presvedčenia, tak som prijala aj rozhodnutie,
že už nemôžem robiť na tejto funkcii a
odišla som za dispečerku do hádam
najzložitejšej prevádzky – farbiarne. Odtiaľ
som aj odchádzala v roku 1993 do
predčasného dôchodku.

 Ocenenie, ktoré ste prevzali tohto roku
sa vzťahovalo aj na Vaše aktivity v Červenom kríži.

Áno. Žila som v dobe, kedy sme okrem výkonu
vlastnej práce mali aj iné záujmy – vlastné i tie,
ktoré doniesla doba, v ktorej sme žili. Ja som
robila v organizáciách, ktoré poväčšine mali také
charitatívne, ľudské poslanie. Mojim impulzom a
vzorom pre prácu v Červenom kríži bol pán Ján
Mlynár – veľký „červenokrížiak“, družinár. V roku
1972 som sa stala predsedníčkou ČSČK v
Tatrasvite. Našou prvou povinnosťou bolo získať
čo najviac darcov krvi. Rok predtým sme ich mali
aj somnou sedem. Náš výbor posilňovali pani
Šajtlavová, Perscheová, Kormaníková, Mikulášová, Luptáková a ďalšie, ktorým sa
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ospravedlňujem, ak ich nespomeniem.
Spoločnými silami sme dosiahli, že tých
darcov bolo až do 120 – spolu s
Chemosvitom sme boli základom prísunu
krvi na transfúznej stanici v Poprade.
Okrem toho sme školili zdravotné družstvá. Mali sme z toho naozaj dobrý pocit
– táto práca bola skutočne zmysluplná.

A čo Vaše spomienky na deti a mládež, ktorým ste rovnako venovali nemálo voľného času?
V tom čase bol taký systém, že
mimoškolskú činnosť na základných
školách organizovali skupinoví vedúci a
my – z fabrík a závodov sme robili tzv.
oddielových vedúcich. Mali sme na
starosti triedu, o ktorú sme sa starali
vymýšľaním, či organizáciou voľného
času. Nikdy nezabudnem na dva skvelé
pionierske tábory – na Dubníku s Valikou
Bendíkovou a Klášterci nad Orlicí s
Michalom Kožuškom.

Čím ale napĺňate dni zaslúženého
oddychu – teda dôchodku?
V prvom rade si myslím, že človek musí

jeho obrazov a za veľký úspech
považujem tú poslednú veľkú výstavu
tohto roku v Galérii mesta Bratislavy a
predtým naozaj vydarenú komornú
výstavu vo Vsl. galérii v Košiciach.

Ako vnímate naše mesto?
Mám ho predovšetkým rada. Myslím si,
že je trošku zanedbané, nechcem
kritizovať, ale vidím, že v ňom nežije veľa
takých ľudí, ktorí sú ochotní sa sami
postarať o poriadok pri svojich bydliskách. Bránia sa tým, že im to nepatrí, že
to nevlastnia, ale veď užívajú priestor pri
vchode do svojich bytov, tie priestory
vrátane trávnikov im slúžia, sú našou
vizitkou. Vadí mi, že nevieme preukázať
ten bytostný vzťah k tomuto mestu. Veď –
nie to, že tu bývam je dôležité! Ale to –
som zo Svitu!
Netreba vždy profesionálov, aby za nás
urobili to, čo pri troške snahy môžeme i
my. Vidím ale, že naše mesto sa zmáha a
som presvedčená, že svojou zeleňou
patrí široko-ďaleko k najkrajším. A žiada
sa mi ešte jedna veta – ten nech kritizuje
a rozpráva proti tomu, čo sa v meste robí,

V kolektíve Klubu ABŠ

byť šťastný, že sa dôchodku vôbec
dožije. Že je relatívne zdravý, nepotrebuje
lieky. . . Ja som mala milú povinnosť –
mohla som sa venovať mojej mame, ktorá
ma potrebovala, domácim prácam, ale to
zároveň nestačí, nanapĺňa. Hneď po
odchode z fabriky som robila predavačku
v textilnej predajni Tatrasvitu, kde si rada
spomínam na pani Kazimírovú. V roku
1995 som začala robiť kontrolórku na
Obecnom úrade v Mengusovciach,
neskôr aj v Štôle. V Mengusovciach
robím dodnes – je to zaujímavá, i keď
neľahká práca. Aj po 6 ročnom volebnom
období ma opäť v tejto funkcii potvrdili,
takže mám radosť z toho, že opäť mám
prácu, ktorá má baví a zároveň i finančne
pomôže. Keďže sa starám aj o moje štyri
mačky, ktoré ku mne prišli z ulice, tiež ich
treba kŕmiť... takže aj pre ne je každá
korunka dobrá.

To však zďaleka nie je všetko, čo
Vás zamestnáva...
Po smrti mojej sestry v roku 2000 mi
ostala umelecká pozostalosť po jej
manželovi, akademickom maliarovi
Alexandrovi Eckertovi. Podarilo sa mi od
roku 2003 urobiť zopár kvalitných výstav

kto sám vie, ako to má byť, a ukáže, ako
to urobiť.
Aké má jubilantka Milka Nedzelová
plány do blízkej budúcnosti?
Najprv zdravie. Robím v Klube
absolventov Baťovej školy a ten, myslím
si, je potrebné naďalej držať pri živote už
aj kvôli samotným absolventom. Navštevujem ďalší trojročný cyklus Univerzity
tretieho veku – rada by som ho opäť
zavŕšila. Okrem toho mám malú galériu i
pamätnú izbu švagra v Košiciach – tiež by
som ju rada dostala do väčšieho
povedomia a splnila túto svoju misiu. No
a potom moja záhradka – chcela by som
ju ešte naďalej zveľaďovať. Mám 60
šípových ruží, na jar po 500 tulipánov i
narcisov – teší ma táto práca, zdedená po
mame. Myslím si, že ja si v živote nemám
na čo sťažovať, som spokojná s tým, čo
mám za sebou a čo mi vyšlo z
numerológie. Nemusím byť veľmi
šťastná, budem rada, keď ma nestretne
nešťastie.
Za rozhovor poďakovala
V. Žoldáková

Základná škola na Mierovej ul.
vás pozýva na

VIANOČNÚ BESIEDKU
9.decembra 2008 o 16,00 hod.
v sále Domu kultúry

Pozývame Vás na vianočné vystúpenie

FS JÁNOŠÍK
A DETSKÉHO FOLKLÓRNEHO
SÚBORU „JITŘENKA”
Z DOLNÍ ČERMNÉ/ČR/
dňa 13. decembra 2008 o 17.00 hod.
v sále Domu kultúry vo Svite
Vstupné: 50,- Sk
Predpredaj: Reštaurácia Domu kultúry
Svit, č. t. 7755 201

SIEDMACI V KEŽMARKU
Záverom októbra sme sa zúčastnili historickoliterárnej exkurzie v neďalekom Kežmarku.
Prezreli sme si Kežmarský hrad s bohatou expozíciou
o živote ľudí v minulosti – zvlášť sa nám páčili historické
zbrane, zariadenie lekárne v minulosti i prvý röntgenový
prístroj u nás, ktorý používal Dr. Alexander.
Navštívili sme tzv. nový evanjelický kostol s mauzóleom Imricha Tökölyho – vodcu protihabsburského
povstania a kežmarského rodáka i evanjelický artikulárny drevený kostol zo 17. storočia postavený bez
použitia jediného železného klinca.
Exkurziu sme zavŕšili prehliadkou lyceálnej knižnice,
najrozsiahlejšej svojho druhu v strednej Európe, kde
sme videli mnohé ručne písané knihy i prvotlače.
Dozvedeli sme sa nové informácie zo života našich
literátov a národných buditeľov, ktorí tu študovali – napr.
zo života P. O. Hviezdoslava a M. Kukučína. I v našom
prípade sa potvrdilo: “radšej raz vidieť, ako stokrát
počuť.“
žiaci 7.A a 7.B triedy, ZŠ Komenského Svit

SVIT

6

ˇ
Spolocenská
rubrika
V októbri 2008
 NARODILI SA

Patrik Čonka, Vanesa Horváthová, Karin Kostyšáková, Sarah
Kostyšáková.

 MANŽELSTVO UZATVORILI

Martin Bulava a Zuzana Ondrušová, Miloš Galajda a Žaneta
Markočiová, Roman a Klas Mária Čurillová, Ľuboš Kováč
a Minika Kušniráková, Jaroslav
Pullman a Martina Fabriciová,
Marcel Strmenský a Jozefína
Schmotzerová, Branislav Šimíček a Renáta Schneiderová, Tomáš Valčák a Michaela Antoniová, Martin Procházka a Lea Košútová, Miloš Galajda a Ing. Žaneta Markočiová, Miloš Saksa
a Lenka Zalešiková.

 ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

Bolo to krásne popoludnie
My, členovia ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vo Svite chceme vyjadriť poďakovanie predstaviteľom mesta Svit a oddeleniu kultúry za krásny umelecký zážitok na kultúrnom programe 24. 10. 2008, v ktorom vystúpili náš Malý mužský zbor, žiaci ZUŠ a FS
Vagonár. Po skončení programu sme v kaviarničke kultúrneho domu mali vlastnú akciu – posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším s občerstvením. V príjemnej atmosfére
a v družnom rozhovore sme aj vďaka hodnotnému programu strávili príjemné chvíľky
Ing. Ľubica Kuzmíková

OZNAM POLÍCIE
MsP oznamuje obyvateľom mesta Svit, že v
priestoroch budovy
MsP sa nachádzajú
kľúče a bicykle, ktoré
odovzdali poctiví občania. Ide o nájdené
veci. Môžete sa dostaviť na oddelenie
MsP, kde Vám budú
po konzultácii veci
vrátené.

70 ROKOV
Ľudmila Vallušová, Katarína Vraniaková, Ondrej Pempčák, Mária Hámorová, Zuzana Ferjačíková.
75 ROKOV
Július Pribylinec,Milan Bartko,
Justína Grúbelová, Stanislav
Kostolník.
80 ROKOV
Margita Padyšáková, Irena Šilonová, Ing. Ivan Diačik, Alžbeta
Šimková.
85 ROKOV
Helena Šimíčková, Bianca
Malotová, František Bachratý,
Daniel Taját.
85 ROKOV
Margita Ondrušková

 NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Terézia Ševčíková, Margita
Strmenská, Vojtech Halász,
Eduard Schwarzbacher, Eva
Kurucová, Ladislav Sabo.

KONKURZ

 FS Jánošík organizuje konkurz do tanečnej,
speváckej a hudobnej zložky 13.novembra 2008
od 17.00 - 19.00 hod.
Záujemcovia vo veku od 13 rokov sa môžu
prihlásiť aj po tomto termíne na č. t. 0903 600 726
- S. Bednarčík

Predám
tatranský profil
- perodrážka,
brúsený.
I. trieda 135,- Sk,
(4,48 €)
II. trieda 110,- Sk
(3,65 €).
Doveziem. Inf. tel.:
0915 863 227,
0907 124 455.
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Vydarený výlet
Foto: Ján Dubeň
Samospráva Klubu dôchodcov Pod Skalkou zorganizovala
jednodňový autobusový výlet do tokajskej oblasti na „Deň
otvorených pivníc“. Zúčastnili sa ho členovia Klubu dôchodcov
nielen z časti Pod Skalkou, ale i zo Svitu, Združený spevokol
Senior a členovia Jednoty dôchodcov Slovenska nášho mesta.

Krásny slnečný deň 11. októbra sľuboval, že tí, čo sa na výlet vybrali, by nemali ľutovať. Odchádzali sme o piatej ráno a prvú
zastávku sme mali v ružovom sade
na Dargove, pozreli sme si prírodné múzeum z bojov 2. svetovej
vojny. Nato sme sa zastavili vo
Veľkej Tŕni u výrobcu vín pána
Ostrožoviča. Neďaleko v Malej
Trni nám ukázali ovocné sady
jabĺk, hrušiek a broskýň. Naša
cesta pokračovala ku ďalšiemu
vinárovi pánovi Naďovi vo Viničkách. Prehliadli sme si pivnice
a výstavku odrôd tokajských vín
od 1- až po 6-putňové. Nechýbala „koštovka“ a možnosť zakú-

piť si originálne zapečatené
tokajské vínko. V dobrej nálade
sme cestovali do Kráľovského
Chlmca, pozreli sme si tamojšie
národopisné múzeum a mesto.
Zastavili sme sa aj v Klube dôchodcov, kde vystúpil náš spevokol Senior s hodinovým programom, a vypočuli sme si aj tamojší ženský spevácky zbor. Pri
dobrom vínku a domácich koláčoch sa vytvorila veľmi dobrá
a veselá nálada, vymenili sme si
skúsenosti z oboch klubov a
väčšine z nás sa veru nechcelo ísť
domov. Výlet do dolnozemplínskej oblasti sa naozaj vydaril.
Alexander Tokár

OO Únie žien Slovenska a Mesto Svit
organizujú
29. novembra 2008 od 13,00 hod. v areáli Koliby vo Svite

ZABÍJAČKOVÚ PÁRTY
Možnosť zábavy pri ľudovej hudbe a ochutnávky
čerstvých zabíjačkových výrobkov

Jednota dôchodcov Slovenska stále aktívna

Pestrá paleta činnosti
V meste Svit v posledných rokoch veľmi aktívne rozvíjajú činnosť
dva Kluby dôchodcov a Jednota dôchodcov Slovenska. Všetky tri
inštitúcie organizujú aktivity nielen k svojim členom, ale i navonok.

zúčastnil celoslovenského seminára
o eure v Bratislave.
 16. 10. sa v Klube dôchodcov vo
Svite konalo spoločenské stretnutie
členov za účasti viceprimátora mesta
M. Lopušniaka a poslanca J. Kalakaja.
 21. 10. bolo stretnutie v časti Pod
Skalka poriadané KD za účasti
primátora R. Abraháma a ďalších
hostí.
 24. 10. sa seniori zo všetkých
troch inštitúcií zúčastnili celomestského stretnutia v Dome
kultúry
 27. 10. sa uskutočnila
slávnostná schôdza ZO Jednoty
dôchodcov Slovenska.
To sú len niektoré aktivity, kde
výbory Klubov dôchodcov a výbor
Jednoty dôchodcov Slovenska
využívajú možnosti a zo záujmu
svojich členov pripravujú podujatia a akcie, ktorými sa snažia
spetriť a spríjemniť jeseň života
spoluobčanom v dôchodkovom
Ján Jankal pri čítaní správy o čin- veku.
nosti klubu.
B. B.

Keď sa pozrieme na mesiac október
- Mesiac úcty k starším, je hodné
konštatovať, že seniori vo Svite patria
medzi najaktívnejšiu komunitu. Veď
posúdte sami:
- 11. októbra sa uskutočnil zájazd
členov KD Pod Skalkou na východné
Slovensko na vinobranie.
 15. 10. sa jeden člen ZO JDS

Prijímanie nových členov
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Dôležitá je komunikácia
Takýmito slovami sa 7. októbra 2008 začala beseda s pani Nataly
Baláž z Kapského Mesta, ktorá našu školu, ZŠ Mierová 134 vo Svite,
navštívila už po druhýkrát. Zvedavé pohľady, nesmelé otázky, ale
hlavne zaujímavé rozprávanie o živote ľudí v Juhoafrickej republike,
ich kultúre a krajine, vytvorilo príjemnú atmosféru s chuťou exotiky
a poznávania inej kultúry.
V rámci multikultúrnej výchovy si žiaci mohli uvedomiť význam ovládania
cudzích jazykov a v praxi si precvičiť a overiť svoje znalosti z anglického
jazyka. Svojou bohatou účasťou na tejto besede žiaci potvrdili svoj záujem
dohovoriť sa aj v inom ako materinskom jazyku. Verím, že toto popoludnie
im dodalo väčšiu chuť učiť sa cudzí jazyk a dodalo sebavedomie nebáť sa
v ňom komunikovať.
Týmto chcem poďakovať všetkým zúčastneným žiakom za ich záujem,
pedagógom za pomoc pri organizácii tohto stretnutia, ale hlavne pani
Nataly Baláž, ktorá si popri svojich povinnostiach našla na nás čas. Tešíme
sa na ďalšie podobné stretnutia.
Beáta Ondrušková

Nové počítače v škole

Mesto Svit
vás pozýva na

Nakoľko oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj a aj naša škola si systematické vzdelanie v oblasti informatiky zabudovala do svojho nového školského vzdelávacieho programu, podarilo sa
nám za pomoci Rodičovskej rady a z peňazí sponzorov (NADÁCIA CHEMOSVIT) zakúpiť 10 nových výkonných počítačov v hodnote 165 000,- Sk a tým
zmodernizovať a zlepšiť vybavenie už druhej počítačovej učebne na našej škole.

vianočný koncert speváckeho zboru

BENDL Z ČESKEJ TŘEBOVEJ
a
LAUDAMUS ZO SVITU
6. DECEMBRA 2008 o 18.00 hod. v sále Domu kultúry vo Svite.
Vstupné: dobrovoľné

Modernizácia tejto učebne spočíva v tom, že každý žiak
môže samostatne pracovať s počítačom pripojenom na
internet, žiaci môžu využívať dataprojektor, skener,
tlačiarne, tablet, digitálny fotoaparát. Snažíme sa, aby
vyučovanie už od 1. ročníka žiakov bavilo a pripravilo ich pre
život v informatickej spoločnosti.
Naším cieľom je budovať informatickú kultúru a to aj
aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných
predmetov a na záujmových krúžkoch. Na tento účel sme
zakúpili vzdelávací program Albert, kde žiaci prostredníctvom počítača a internetu môžu riešiť testy z rôznych
predmetov ( M, SJ, Z, D,…)
Chceme žiakov naučiť, že počítač nie je iba hračka, ale
užitočný pomocník, že počítače sú dnes druhou
gramotnosťou a nevyhnutnosťou v živote človeka.
Mgr. Jana Timárová, PaedDr. Tatiana Dubjelová
ZŠ Komenského ul., Svit

Tak už som prváčka!
Dňa 27. októbra nás pasovali za prvákov. Tak už som prváčka. Dostala
som dokonca aj Dekrét o prijatí do cechu žiakov Základnej školy na
Mierovej ulici vo Svite. Zvládla som dvojmesačné prípravné obdobie.
Pasovali nás naši spolužiaci deviataci. A my sme im aj našim rodičom
pripravili prehliadku toho, čo sme sa za dva mesiace naučili. Recitovali
sme básničky, v ktorých sme použili písmenká, ktoré už poznáme.
Popasovali sme sa s repou v scénke Dedko ťahá repu, vystískali sme
svoje mamky. Asi najviac sa našim rodičom páčil spoločný tanec s
veľkými deviatakmi, lebo rodičia nás odmenili obrovským potleskom. Po
spoločnom programe sme prešli Bránou do sveta žiakov základnej
školy, kráľ Deviatačik nás pasoval veľkou pastelkou a potvrdili sme svoju
prísahu odtlačkom nášho palčeka. Dostali sme na hlavu korunu a ešte
aj malý darček. Na tento deň nikdy nezabudnem a samozrejme, bez
našich milých pani učiteliek Majlátovej a Pekarčíkovej by sme to tak
ľahko nezvládli. Boli pre nás vzorom a veľkou oporou.
Veľké ďakujem za všetkých. EMMA z 1. B
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Jedna otázka

pre Ing. Júliusa Žiaka,
riaditeľa TS mesta

Pripravení na zimu
Ako sú TS Mesta Svit pripravené na zimnú sezónu?
TS venovali aj príchodu tohtoročnej
zimy dostatočnú pozornosť. Pripravili
sme 4 mechanizmy s pluhmi, ktoré by
mali stačiť zabezpečiť zimnú údržbu
ciest a chodníkov v meste, vrátane
cesty do Lopušnej doliny. Je spracovaný plán, v ktorom odpratávanie snehu
sa uskutočňuje v dvoch etapách,
v prvej sú to ulice Mierová, SNP,
Štúrova, 9. mája, Jilemnického,
Záhradná a Pod Skalkou, kde chodí
MHD. V prípade sneženia začíname
s odpratávaním snehu o 02.00 h tak,
aby sme to stihli do nástupu občanov
do zamestnania a detí do škôl.

Postupne v ďalšej etape dochádza
k čistenie kumunikácii na vedľajších
uliciach a chodníkoch, vrátane ručného
dočisťovania.
Chcel by som požiadať občanov mesta
- vodičov osobných áut parkujúcich na
cestách, aby podľa počasia v prípade
vytrvalého sneženia parkovali s vozidlami na jednej strane cesty (aj keď tam
nie je jednosmerná premávka), čím by
pomohli nám vyčistiť súvislý jeden pruh
cesty a znížiť možnosť aj poškodenia
parkujúcich vozidiel.
-ák -

Tak takto si nielen separovaný zber ale i triedenie odpadov do veľkoobjemových kontajnerov mesto nepredstavuje, ale určite ani samotní občania. Napriek tomu sa vždy nájde niekto, komu takýto neporiadok neprekáža. Poučíme sa už konečne?
Foto: M. Jurčák

Tekvičkoviny
Každoročne sa naši žiaci v jesennom období venujú výstavke, v ktorej
prezentujú plody z ich záhrad. Zbierajú listy, následne lisujú, nosia jesenné plodytekvice, cukety, patizóny, orechy, gaštany, z ktorých vyrábajú hlavičky, zvieratká,
panáčikov, výtvarné práce z listov.
Mgr. Bibiána Javoreková, ZŠ Svit, Komenského ul.

Z denníka polície
2. októbra bola MsP vyzvaná na spoluprácu s OO PZ Svit do
priestorov krytej plavárne, kde došlo k vlámaniu. Po príchode
na miesto bolo zistené, že pomocou rozbitej sklenenej výplne
sa podarilo dostať vlámačom do bufetu, odkiaľ boli odcudzené
cigarety a finančná hotovosť. Na miesto sa dostavil technik
z OR PZ Poprad a vec ďalej v spolupráci s ním realizovala
hliadka OO PZ Svit.
6. októbra v popoludňajších hodinách na základe telefonickej informácie sa hliadka dostavila do ubytovne Zenit, kde Maroš H. napadol svoju sestru a mamu. Privolanej hliadke OO PZ
však matka priestupcu oznámila, že psychické úlety svojho syna nechce riešiť, len ho chcela prítomnosťou polície postrašiť.
8. októbra sa hliadka zaoberala bezdomovcom, ktorý si
chcel vyriešiť svoje bývanie tým, že si postavil stan neďaleko
studničky. Výzvu službukonajúcej hliadky, aby riešil svoje bývanie úradnou cestou, uposlúchol a stan so všetkými bytovými
doplnkami odstránil.
9. októbra v ranných hodinách MsP asistovala OO PZ pri
zatknutí hľadanej osoby Tomáša Z. z Námestova, ktorý sa vyhýbal nástupu trestu odňatia slobody.
9. októbra bol odvezený do útulku Kežmarok voľne pohybujúci sa pes vyššieho vzrastu svetlej farby. Nemal evidenčnú
známku.
10. októbra sa dopustili drobnej krádeže v Sintre dve mladistvé z Batizoviec. Išlo o Veroniku Č. a Kristínu K. Keďže šlo
o opakovanú krádež, bola im obom vyrúbaná odmena vo forme
spolupráce s OO PZ.
10. októbra preverovala hliadka MsP nahlásené opakované
týranie maloletého dieťaťa. Dieťa bolo zverené do opatery starej mamy pani Z. z ulice 9. mája. Modriny ani iné znaky týrania
na tele dieťaťa neboli zistené, ale dieťa na prvý pohľad bolo na
svoj vek veľmi vychudnuté a vystrašené. Po vypočutí svedkov
bolo potvrdené, že stará mama je neustále pod vplyvom alkoholu a dieťa je ňou sústavne týrané. Hliadka po preverení týchto skutočnosti odovzdala daný problém do rúk sociálnych pracovníčok, ktoré začali pracovať na tom, aby dieťaťu pomohli.
11. októbra si pomýlil komunikáciu s cykloturistickým chodníkom Lukáš G. a absolvoval jazdu po chodníku osobným motorovým vozidlom. Tento skutok mu priniesol peňažné ohodnotenie od člena hliadky MsP.
14. októbra sa opäť dopustili krádeže v predajni Sintra dve
mladistvé z Batizoviec. Išlo o Veroniku Č. a Kristínu K., ktoré
dňa 10. októbra boli prichytené pri krádeži v Sintre. Opäť boli
presunuté riešenia ich častých krádeži na OO PZ.
15. októbra sa na ulici kpt. Nálepku pohybovalo osobné vozidlo, ktorého majiteľ p. Lakatoš Š. z Fiľakova núkal a predával
deky priamo na ulici. Hliadka MsP po príchode zaznamenala
pokutný predaj a predajcovi udelila blokovú pokutu.
19. októbra si dvaja mládenci z Popradu cestu domov krátili
tým, že na ulici Štúrovej prevracali kontajnery. Mestská polícia
ich zastihla na ulici Jilemnického, kde sa Martin K. a Dominik
O. k uvedenému skutku priznali, smetné nádoby dali do pôvodného stavu, ale za ich správanie im bola uložená bloková pokuta v zmysle priestupkového zákona mesta Svit.
21. októbra sa ukázalo, že zlodeji úradujú aj v čakárňach
zdravotného strediska. Pani, ktorá absolvovala vyšetrenie
u odborného lekára si nechala vetrovku v čakárni. Aké bolo jej
prekvapenie, keď po vyšetrení po jej vetrovke nebola ani stopa.
Vetrovka bielej farby s reflexnými prúžkami stála 10 000, -Sk.
22. októbra vo večerných hodinách hliadka vykonávala kontrolu v okolí Domova mládeže z dôvodu konania sa diskotéky.
liadka musela až trikrát zasahovať kôli fyzickým potýčkam niektorých účastníkov diskotéky. V jednom prípade z dôvodu poranenia hlavy musela byť privolaná RZP. Keďže hliadka musela zasahovať viackrát a dominantou niektorých účastníkov diskotéky bol alkohol, diskotéka bola ukončená.
25. októbra v ranných hodinách bola hliadka MsP privolaná
do priestorov kúpaliska, kde majiteľka bufetu ohlásila vlámanie
do bufetu, odkiaľ boli odcudzené sladkosti rôzneho druhu. Páchateľ vnikol do objektu tak, že rozbil sklenenú výplň na okne
a tiež rozbil výklad uvedeného bufetu. Na miesto bola privolaná
stála služba OO PZ a policajný technik z Popradu
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Prázdninové strašidlá v CVČ
Centrum voľného času vo Svite pripravilo pre deti počas jesenných
prázdnin veselé podujatia. Už v stredu 29. októbra v podvečer sa staršie deti zabávali na Večere strašidiel. Strigy, ježibaby, duchovia, vrešťadlá a rôzne strašidlá sa zabávali pri hudbe, veselých hrách i strašidelných súťažiach v tmavej školskej záhrade.
Vo štvrtok 30. októbra dopoludnia tekvice a jesenné dekoratívne predsa mladšie deti výtvarne realizovali mety. Viac ako 30 detí ukázalo svoju
v tvorivej dielni. Z prírodných materiá- zručnosť, fantáziu a chuť tráviť jesenlov, modelovacej hliny, papiera ný čas s kamarátmi. Dobrá nálada
a odpadového materiálu tvorili podľa a smiech boli dobrým receptom na
vlastnej fantázie strašidlá, ježibaby prázdninovú nudu.
Naďa Kumorovitzová
a rôzne tajomné rozprávkové bytosti,

Šarkaniáda
Jednou z aktivít v tomto ročnom období je púšťanie šarkanov.
Deň bol ako namaľovaný. Nad hlavami nám lietali tradičné šarkany,
ale aj šarkany v tvare lienky, lietadla, motýľa.
Na šk. ihrisku na pretekoch s vetrom lietali šarkany jedna
radosť. A kto bol víťaz? Vyhrali všetci, veď to nebola súťaž!
Mgr. Bibiána Javoreková

Umelecký klub Fantázia a SZUŠ v Batizovciach
v spolupráci s Mestom Svit vás pozývajú na vianočný
program

„HVIEZDIČKA NA STRECHE S FANTÁZIOU „
16. decembra 2008 o 18,00 hod. v sále Domu kultúry vo Svite.
Vstupné : dobrovoľné

O novinkách v Mestskej knižnici
Ak majú byť knižnice silnou oporou vzdelania, kultúry a
informácií, musia mať kvalitný knižničný fond a zabezpečiť jeho
pravidelnú obnovu. Pri dnešných cenách kníh knižniciam
nepostačujú finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľov,
hľadajú aj iné alternatívne zdroje na tento účel.
Každoročne tak robí aj Mestská
knižnica vo Svite. Tento rok bol
projekt úspešný a Ministerstvo
kultúry Slovenskej republiky jej
pridelilo 20 000,- Sk na nákup
kníh.
Do knižnice pribudlo 117
hodnotných publikácií. Celý projekt spolu so spolufinancovaním
z vlastného rozpočtu obsahuje
zbierku 167 nových kníh. Pri ich
nákupe sa kolektív knižnice zameral na beletriu i náučnú literatúru do oddelení pre dospelých
i pre deti, na pôvodnú slovenskú
tvorbu i diela svetových spisovateľov. Viac titulov pribudlo od
regionálnych autorov, napríklad
od Nory Baráthovej Buď vôľa
tvoja..., od Františka Mrázika
Strechy nad oblakmi, Kataríny
Novákovej Tatranskí nosiči, Antona Marca Tatranské siluety, či od
Pavla Šusta Vysoké Tatry.
Čitateľov určite zaujmú aj dve
výpravné publikácie od Evy
Potočnej o krásach Slovenského
raja a kúpeľného mesta Vyšné
Ružbachy.

Za najhodnotnejšie považujeme
5. diel slovenskej encyklopédie
Beliana a 1. zväzok Slovníka
súčasného slovenského jazyka.
Sú zaradené do príručnej
knižnice. Pre študentov vysokých
a stredných škôl sme vybrali nové

hľadané učebnice z oblasti
pedagogiky, psychológie, sociológie, sociálnej práce, literárnej
vedy, histórie, informatiky.
Nakúpili sme aj populárnonáučnú literatúru a praktické
príručky z rôznych oblastí, ktoré sa
stále tešia veľkému záujmu.
Deťom sú určené názorné
odborné knihy, ako Praktická
všeobecná encyklopédia, Veľký
detský atlas, Encyklopédia zvierat,
ale aj populárne témy obsiahnuté
v knihách Piráti a ich dobrodružný
život, Veselé hry s číslami

a obrázkami, Jazda na koni
i obľúbené edície Hrôzostrašná
história a Hrôzostrašná veda.
Nechýbajú ani nové testy zo
slovenčiny a matematiky, diktáty.
Menšie deti by mali potešiť
krásne rozprávkové knihy, plné
farebných obrázkov a veselé
básničky, pre deti staršieho vekového stupňa sú určené fantazijné a dievčenské romány, dobrodružné príbehy. Deti spoznajú
slovenských autorov Gabrielu
Futovú, Evu Gajdošovú, Luciu
Siposovú, Ondreja Nagaja i mnohých svetových tvorcov. Zámerom
projektu je podpora čítania u tejto
kategórie čitateľov a chceme veriť,
že s týmito knižkami sa k splneniu
tohto cieľa priblížime.
Nové slovenské autorky sú
v poslednom čase obľúbené aj
u dospelých. V pôvodnej slovenskej próze je zastúpená Martina
Solčanská, Marta Fartelová,

Kristína Mišovičová, Jana Pronská
a ďalšie, ale aj od Dominik Dán,
Milan Zelinka, Igor Mráz.
Z prekladovej literatúry sú
dospelým určené ľúbostné, spoločenské, detektívne a historické
romány. Biografické romány reprezentuje napr. 4-zväzková publikácia o Mozartovi od Christiana
Jacqa, či Vládkyne Louvru
o francúzskych regentkách. Knihy
z osvedčených vydavateľstiev Ikar
a Slovenský spisovateľ a jeho
edícií SPKK a Zelená knižnica
určite budú zárukou čitateľského
úspechu.
Pracovníčky Mestskej knižnice
vo Svite ďakujú Ministerstvu
kultúry za poskytnutú dotáciu
a hoci tých nových kníh nie je veľa,
bolo by potešiteľné, keby každá
z nich oslovila svojho čitateľa,
vedela ho pobaviť, povzniesť,
poučiť a inšpirovať k ďalšej
návšteve knižnice. Vtedy by sa
dalo povedať, že projekt sa vydaril.
A. Gejdošová

BESEDA s Antonom Rákayom
13. novembra 2008 o 15.00 hodine v Mestskej
knižnici vo Svite sa uskutoční beseda s úspešným
regionálnym autorom Antonom RÁKAYOM. Zároveň na nej predstaví svoju novú knihu „Hranice zla”.
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Malý mužský zbor oslavoval jubileum
Vo veku jemnej zrelosti ocitol sa kolektív mužov, ktorých najčastejšie stretávame a počujeme na
posledných rozlúčkach so spoluobčanmi.V tomto roku si pripomínajú 55. výročie od založenia
vtedajšieho okteta, ktoré viedol pán Peter Korvín. Ako z názvu plynie, osem nadšencov z bývalého
spevokolu Tatran a tamburášskeho krúžku sa so spomínaným dirigentom a harmonikárom Vojtechom
Markusom chopilo „práce“, ktorá im prinášala radosť a potešenie. V prvých rokoch boli dokonca
vyhľadávanou kultúrnou „úderkou“, nakoľko okrem piesní naštudovali aj rôzne dramatizované scénky.
Rok 1958 znamenal aj príchod Štefana Hlavatoviča do tohto kolektívu, takže dnes je vlastne najstarším
aktívnym členom zboru. Je už 39 rokov organizačným vedúcim. Zo žijúcich bol v zbore skôr, od roku 1954,
len pán Ján Marton. Ten bol dirigentom plných 24 rokov, tri roky predtým spieval. Presne v deň , kedy išli
spievať na 753. pohreb v histórii Malého mužského zboru (ďalej MMZ) sme sa so Š. Hlavatovičom stretli
a trošku načreli do jeho kroniky, ktorú mimochodom poctivo a presne ako organizačný vedúci vedie.
Z jeho záznamov je jednoznačné, že rozkvet telesa prebiehal do začiatku 90-tych rokov.

 Ako si teda Vy spomínate
na svoj príchod do vtedajšieho okteta?
Prišiel som z vojenčiny v roku
1957 ako mladý muž a šiel sa rovno, aj s malými obavami, prihlásiť
o rok vo februári k už zrelým
chlapom. Spomeniem aspoň pána Janarčina, Šiveca, Gejdoša,
Markusa, Lesňáka a ďalších. Samozrejme, najdôležitejšou osobnosťou pre nás bol vtedy dirigent
Peter Korvín, ktorý sa staral
o hlasovú techniku, rozširovanie
repertoáru... V roku 1963 však
zomrel. Túto stratu sme dosť cítili,
avšak vedenia sa ujali Anton Cíger, po ňom Tomáš Aštary a v roku 1966 výborný človek, ktorého
sme radi privítali i na terajšom
výročí – Janko Marton. Roky sa
striedal aj s nebohým Stanislavom Šimíčkom. Skúšky sme
mali dvakrát týždenne, zo začiatku na Spoločenskom dome,
neskôr v Dome kultúry, veľmi veľa
sme i vystupovali a zaznamenali
pozoruhodné úspechy aj na
súťažiach.
 Ktoré obdobie považujete
za najúspešnejšie a umelecky najplodnejšie?
Rozhodne všetky roky od tých
60-tych rokov do konca 90-tych
rokov. Mali sme veľmi veľa vystúpení, pretože sme boli akousi
voľnou súčasťou súboru Jánošík,
ktorého vystúpenia sme dopĺňali
našimi speváckymi číslami. V tom
čase sme aj veľa cestovali, vystupovali sme i za hranicami republiky. Z domácich koncertov spomeniem aspoň festivaly v Košiciach, Sp. Hanušovciach, úspech vo Východnej, časté vystúpenia vo Vysokých Tatrách
a v mnohých iných mestách.
Nesmierne si ceníme víťazstvo
v celoslovenskej súťaži mužských
speváckych folklórnych skupín na
Myjave, ale i vystúpenie v Divadle
P. O. Hviezdoslava v Bratislave
medzi najlepšími súbormi Slovenska. No, a videli nás aj diváci rôznych televíznych relácii a počuli
poslucháči rozhlasu.
 A kde všade Vás počuli
a videli v zahraniči?

Takí sme boli – rok 1983

Ján Marton pri spomínaní – október 2008
Naša kronika hovorí o 45 vystúpeniach v rámci 12-tich zahraničných zájazdov v Nemecku,
Poľsku, bývalom Sovietskom
zväze, Francúzsku, Rakúsku
i Taliansku.

V súčasnosti Vás
v ideálnom prípade počujeme spievať dvanástich. To sa
však nepodarí vždy. . .
Aj nás už začína gniaviť vek,
predsa len – starneme, takže nie
je div, že sa nedarí vždy prísť na
vystúpenie všetkým. Ale s radosťou si spomínam na časy, kedy
nás dokonca spievalo 16!
Ale musím povedať, že vtedajšia doba i zriadenie kultúre priali.
Mali sme veľku finančnú i materiálnu podporu svitských fabrík,
najmä Chemosvitu, uvoľňovali
nás z práce, ak bolo treba, ale
pomoc prišla i z Mesta a ZK ROH.

 Aké je teda vekové zloženie vašich členov?
Poväčšine sme už dôchodcovia – najstarší Jozef Skokan má
81 rokov a najmladší je jeho 55ročný syn Jozef, ktorý je ešte
pracovne činný, takže tiež nemôže byť vždy k dispozícii.
 Čo teda, podľa Vás, spôsobilo akýsi útlm vo Vašej činnosti?
Najskôr to bola choroba J. Martona, skúšky sa vytratili a stretávame sa len pri pohreboch.
Skončila sa spolupráca so
súborom Jánošík – predsa len –
nastala veľká generačná bariéra
a už to nie je ani dramaturgicky
vhodné. Neštudujeme nové piesne, ale vďaka súčasným dirigentom – Paľkovi Šivecovi a Jožkovi
Ištvánikovi udržiavame repertoár
pohrebných piesní.

 V čom vidíte príčiny nezáujmu o posilnenie vašich radov?
V celkovom nezáujme mladých
ľudí o túto oblasť. Starší k nám
prišli – pán Skokan a pritiahol aj
svojho syna. Ďalšou pravdou je,
že ani z liahne talentov v súbore
Jánošík sme nezískali nikoho.
Posledný, kto k nám z Jánošíka
prišiel bol Emil Halík a aj to bolo
v roku 1971. Okrem neho nikto,
napriek tomu, že tam boli

i spevácky zdatní chlapci. Nie je
tu ani finančná motivácia – je to
viac záležitosť srdca a lásky
k spevu a piesni. Je mi to ľúto,
zdá sa, že musíme byť reálni, ale
speje to určite k pomalému
zániku.
 Ak oslavujeme, je tu miesto aj na poďakovanie...
Áno, veľké poďakovanie patrí
všetkým chlapom, ktorí vydržali
dodnes. Sú to Vincent Grúbeľ,
Emil Halík, Vincent Seman, Jozef
Dzivjak, Rudolf Košťál, Jozef Skokan starší a mladší, Jozef Exner,
Pavol Hauke, Jozef Vnenčák.
Obrovské poďakovanie patrí Jankovi Martonovi, Paľkovi Šivecovi
a Jožkovi Ištvánikovi, nemôžem
zabudnúť na pána Šimíčka, ktorý
nám tiež veľmi pomáhal, ale
i našim manželkám, ktoré nás
podporovali a pomáhali vytvárať
podmienky, aby sme mohli toľké
roky spievať. Ak by sme mali
vymenovať všetkých bývalých
členov, bola by to pekná rodinka
nadšencov- mnohí už nie sú
medzi nami – napriek tomu si na
nich spomíname a ďakujeme im.
 A Vaše želanie?
Aby sme boli zdraví. Nedávame
si vysoké plány a ciele, ale kiež by
sme sa stretli o 5 rokov na
šesťdesiatom výročí.
Čo k tomu dodať? Snáď len
úprimné poďakovanie aj pánovi
Štefanovi Hlavatovičovi nielen
za rozhovor, ale i dlhé roky jeho
spievania v tenore a obetavej
organizačnej práce. Nech sa
jeho túžba naplní!
Poďakovala V. Žoldáková
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Príďte na športový maratón!
Riešite dilemu, akým spôsobom spestriť deťom voľný deň
17. november?
V Centre voľného času vo Svite
Vám ponúkame riešenie. Rozhodli
sme sa zapojiť do Európskeho
týždňa boja proti drogám (17. 11. 21. 11. 2008) organizovaním
športových aktivít pre deti a mládež.
Čo sme pripravili? 17. novembra
bude prebiehať v telocvični ZŠ na
Mierovej ul. športový maratón.
Dopoludnia budú pripravené súťaž-

no-zábavné hry a hry s dôrazom na
pohybovú obratnosť detí. Mládež
bude pokračovať v športových
aktivitách popoludní.
Všetci nadšenci, ktorí si zvolia
zmysluplne využiť svoj voľný čas,
budú u nás vítaní a, samozrejme,
patričným spôsobom odmenení.
Bližšie informácie budú zverejnené prostredníctvom propagačného materiálu.
Mgr. Lenka Mačugová
CVČ Svit

Plavecký výcvik
V septembri sa začal základný plavecký výcvik pre 2.
ročníky ZŠ Komenského ul. Vedie ho Mgr. Miroslav
Javorek. Pod jeho vedením sa žiaci snažia naučiť
základom plávania a žiaci 5.-7. ročníkov sa zdokonaľujú
v plaveckých štýloch.

Mladý basketbal
Je dobré, že v meste Svit sa okrem činnosti BKM Svit
(predseda Ing. Milan Balog) ktorý sa venuje mladým
basketbalistom, bolo založené občianske združenie
BKM Iskra Svit,ktorého predsedom je Ondrej Vnenčák
a kde sa venujú žiačkám. Jednými zo začínajúcich sú
žiačky 4. ročníka základnej školy pod vedením trénerky Michaely Drobnej, ktoré sa v sezóne
2008/2009 prihlásili do krajskej súťaže.
Na obr. nádejné basketbalistky s maskotom.
Foto: M. Jurčák

Futbalisti po jeseni druhí
Futbalisti FK Svit sa v IV. lige, skupina sever, ako nováčik súťaže v sezóne 2008/2009 po jesennej časti a predohranom prvom jarnom 16. kole v tabuľke umiestnili na druhom mieste.
Výbor futbalového klubu pod vedením prezidenta Ing. Petra
Ferjančeka si dával za cieľ pred sezónou hrať v popredí tabuľky
s cieľom potešiť hrou divákov a pokiaľ sa bude dať, tak aj hrať
o popredné miesto. Dá sa povedať, že sa sa to realizačnému tímu a hráčom podarilo naplniť. Družstvo je po 15. kole na 2.
mieste so ziskom 30 bodov, keď 9 zápasov vyhralo, 3 remizovalo a 3 prehralo.
Družstvo až na výpadok so Stakčínom doma (1:5) odohralo
veľmi dobré zápasy a dokázalo, že ako nováčik súťaže sa zaradilo medzi popredné družstvá v súťaži, ktoré konkurujú zatiaľ prvej Snine, ktorá je s prevahou (11 bodov) na čele tabuľky.

Basketbalisti hľadajú formu
Basketbalisti BK Chemosvit Poprad v extralige odohrali
v extraligovej súťaži sezóny 2008/2009 už 10 zápasov základnej časti a dá sa povedať, že zatiaľ divákov a priaznivcov vo Svite
i v Poprade, kde v Aréne hrávajú, príliš nepotešili.
Pred koncom prvej časti súťaže sú na 9. mieste v tabuľke. Basketbalisti pod vedením trénerov J. Ištóka a J. Drobného zatiaľ len
hľadajú bývalú formu, hráčom po viacerých zmenách v kádri chýba zohratosť, ale i odhodlanie odovzdať na palubovke viac basketbalového umenia, prejaviť viac odvahy a snahy pobiť sa
o dobrý výsledok.

Členovia Fanklubu BK Chemosvit zo Svitu si našli svoje miesto
i v Aréne Poprad a snažia sa byť pre basketbalistov “šiestym”
hráčom na palubovke...
Foto: M. Jurčák
Prianivci mužského basketbalu pod Tatrami veria, že v druhej časti súťaže sa to zmení a kolektív sa dostane tam, kde pred súťažou chcel hrať,
v popredí tabuľky do 4. miesta.
M.Jurčák
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