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Mesto sa zbavuje prebytočného majetku
Prvé tohtoročné zasadnutie poslancov začal hlavný kontrolór
mesta Ľ.Budzák správou o činnosti za uplynulý rok, poslanci
ju vzali na vedomie a potom už
nasledovali ďalšie schvaľovacie
body.

Prvým odsúhlasili prenájom pozemku spoločnosti Avalanche
Košice na osadenie informačnej
tabule v zmysle platných Zásad
prenájmu pozemkov. Následne
schválili výpožičky nebytových
priestorov žiadateľom – Klub filatelistov – nad poštou, M. Terneny, M. Kovalčík (ZUŠ)– suterén
Domu kultúry,Detský famózny
svet- Dom kultúry, ZO SZZ Máj
a Únia žien Svit – nad poštou.
V obvodnom zdravotnom stredisku pribudne po rokovaniach
s riaditeľstvom VŠZP a VNsP Levoča urologická ambulancia – poslanci schválili potrebný prenájom.
V nájomnom bytovom dome Mladosť sú po dvoch predaných bytoch ešte dva označené ako pre-

bytočný majetok mesta. Poslanci opätovne
schválili ich predaj
a podmienky pre verejnú obchodnú súťaž. Žiadateľovi J. Šoltésovi schválili zámenu
(Pokrač. na 2. strane)

Plesajúcich je čoraz viac
Mesto Svit už tradične organizuje pre širokú verejnosť
ples, ktorý má prívlastok „reprezentačný“. Zodpovedali
tomu róby plesajúcich i samotný program.
Už len nádherné ukážky
štandardných i latinsko-amerických tancov navodili atmosféru, aká je len raz v roku. Pridala sa show choreografia
J.Gregorovej
„Glamour“,
ktorú zatancovali dievčatá
z UK Fantázia (na foto) a čerešničkou programu bolo vy-

stúpenie Moniky Stanislavovej, ktorá svojim nezameniteľným zamatovým altom zanôtila prekrásne šansóny, filmové
melódiie, ale i tanečné piesne
známe z programov Repete.
Ako vždy, i tentokrát nechýbala bohatá tombola s honot(Pokrač. na 4. strane)

Informačný
spravodajca
občanov mesta

1-2

12.februára 2014
Ročník: XIII

Dnes v čísle

n Plán priorít
mesta v roku
2013 - str. 3.
n Terichem vyrába najtenšiu
fóliu na svete str. 4
n Tradičné stretnutie seniorov str. 6-7.
n Chráňme svoje životné prostredie - str. 12.
n Vnútorný svet
SOŠ - str. 15.
n Šport - 19-20.

DNES
CESTOVNÉ
PORIADKY!

Kladenie vencov

Pri príležitosti 69.výročia oslobodenia našej vlasti sa konal pietny
akt kladenia vencov za účasti väčšinou starších občanov, ale
i niekoľkých žiakov základnej školy a SOŠ. K dôstojnosti aktu
tradične prispela naša Dychová hudba Sviťanka, báseň E. Nedzelovej a príhovor primátora R. Abraháma. Foto: E. Potočná

Náš Svit má v tomto roku 80-tku

4. júna 1934 podpísali zástupcovia účastinnej spoločnosti
Baťa s predstaviteľmi majiteľov pozemkov obce Veľ ká zmluvu
o kúpe pozemkov o rozlohe cca 60
ha. Od tohto dátumu nadobudli udalosti v podtatranskej oblasti úžasne
rýchly spád. O tri týždne nato začali
vznikať fabrika i nové mesto súčasne
vedľa seba. Fabrické budovy a domčeky pre zamestnancov rástli, ľudovo
povedané, rýchlejšie ako huby po
daždi. Každý deň bola zaznamenaná
väčšia, či menšia zmena vpred.
Novú prácu našli robotníci, roľníci,
sedliaci, technici, povozníci, najmä z podtatranskej oblasti, ale
i z celého Slovenska. Stať sa zamestnancom účastinnej spoločnosti Baťa bola veľ ká spoločenská prestíž. Zamestnanci sa stretli
s novým systémom riadenia práce, disciplínou a poriadkom.
Na druhej strane- na tú dobu spravodlivým odmeňovaním a sociálnym zabezpečením od zamestnávateľa.
V roku, kedy sa mesto dožíva 80 rokov vzniku svojho založenia,
je potrebné si túto udalosť a jej vplyv na okolie pripomenúť.
Vznik nášho Svitu ovplyvnil celkový hospodársky i spoločenský
život v podtatranskej oblasti a to významným spôsobom. Dodnes by sme ťažko hľadali udalosť v dejinách tohto kraja, ktorá
by ovplyvnila jeho rozvoj v takom rozsahu.
Dobovými zábermi i slovom by sme v našich mestských novinách chceli pripomenúť dnes žijúcej generácii slávne dni budovania nášho mesta.
R. Abrahám,
primátor mesta
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Zápis detí
do materských škôl

Verejná súťaž
Mesto Svit vyhlasuje na základe ustanovení § 281 až 288 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú
verejnú súťaž na odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta
1. Predmet obchodnej verejnej súťaže č. 1/2014
Predaj nehnuteľností v meste Svit, zapísanej na Okresnom úrade Poprad,
katastrálny odbor na liste vlastníctva
č. 2617: v nájomnom bytovom dome
na ulici P. Jilemnického vo Svite, súpisné č. 838, vchod č. 3, nachádza
v zateplenom zrekonštruovanom bytovom dome, kolaudovanom v roku
2008, na 1. podlaží
⁃ byt č. 9 (holobyt) pozostáva z 3
obytných miestností a príslušenstva,
ktorým je kuchynský kút, kúpeľňa, WC,
predsieň, komora (podlahová plocha
spolu: 72,21 m2) a 2x loggia s ponukovou cenou v minimálnej hodnote vo
výške 42 400 EUR
⁃ byt č. 10 (holobyt) pozostáva z 2
obytných miestností a príslušenstva,
ktorým je kuchynský kút, kúpeľňa, WC,

predsieň, komora (podlahová plocha
spolu: 49,11 m2) a 2x loggia s ponukovou cenou v minimálnej hodnote vo
výške 28 800 EUR
1. Predmet obchodnej verejnej súťaže č. 2/2014
2. Predaj nehnuteľnosti zapísanej na
Okresnom úrade Stropkov, katastrálny
odbor, obec Bžany, k.ú. Valkov:
3. - pozemku KN-C par.č. 167/41
o výmere 446 m2, druh pozemku
ostatné plochy,
4. - dve unimobunky na pozemku
p.č. 167/41 s ponukovou cenou v minimálnej hodnote vo výške 10.000 EUR
5.
Bližšie informácie nájdete na stránke
www.svit.sk, úradnej tabuli Mesta
Svit, právničky mesta Svit tel. 0917
670 023.

vo Svite na školský rok 2014/2015.
Oznamujeme rodičom detí predškolského
veku, že od 15. 2. 2014 do 15. 3. 2014 sa
koná zápis detí do MŠ.
Do MŠ je možné zapísať deti vo veku od 3 do
6 rokov.
Prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili piaty
rok veku a deti s odloženou školskou dochádzkou. Mladšie dieťa musí mať osvojené hygienické návyky.
Nakoľ ko prihláška musí byť potvrdená od lekára, môžete si ju vyzdvihnúť denne od 6.00 hod.
do 16.00 hod. v priestoroch MŠ, prípadne stiahnuť na webe - sídle MŠ.
Vypísanú a potvrdenú prihlášku od pediatra
je potrebné odovzdať najneskôr do 15. 3. 2014.
Materské školy sú zamerané na pohybové a
športové aktivity, zdravotnú a environmentálnu
výchovu, na zdravý životný štýl, kultúrne správanie a mravné návyky.
Podľa záujmu sa vyučuje výtvarný, tanečný, náboženský krúžok a anglický jazyk.
Cieľom je, aby dieťa získalo dostatok poznatkov a skúseností, dobrú predprimárnu výchovu
a vzdelávanie pre vstup do ZŠ.

Mesto sa zbavuje prebytočného majetku

(Dokonč. z 1. strany)

pozemkov pod jeho garážou
v radovej garážovej osade. Prijali prvé rozpočtové opatrenie
v roku 2014, ktoré rieši zmeny
v rozpočte o účelovo určené
prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, EÚ a iných prostriedkov zo zahraničia pre
konkrétne účely.
Schválili dotáciu na činnosť
SZUŠ Fantázia vo výške 134
516,-€ a jej vyplácanie vo výške1/12 mesačne.
Bod, ktorým sa malo upraviť
vstupné na Rehabilitačné
stredisko bol stiahnutý z rokovania.
V októbri minulého roku boli
za prebytočný majetok mesta
určené aj dve unimobunky
a pozemok v obci Valkov (Domaša). Znalecký posudok stanovil všeobecnú cenu 8 400,-€
a poslanci schválili predaj tohto
majetku za cenu min. 10 000,€ a podmienky obchodnej verejnej súťaže. Súhlasné stanovisko
poslanci
dali
aj
žiadateľovi Bystríkovi Nahálkovi na odkúpenie pozemku
– prístupového chodníka k ich
rodinnému domu s cieľom
oplotenia pozemku. Obdobnú
žiadosť podalo aj Hnutie fokoláre na odkúpenie pozemku
pod prístupovým chodníkom
k predmetnej budove – poslanci žiadosti vyhoveli.

Ako prvý interpeloval V. Seman – opýtal sa, kedy bude
osadená dopravná značka zákaz státia na Mierovej ulici
(pri ZŠ a MŠ). Odpovedala
A. Kromková – tieto problémy
sa riešia po plánovaných etapách – príde rad i na túto lokalitu.
M. Berkeš poukázal na rastúce problémy s poriadkom
a bezpečnosťou v areáli ZŠ
Mierová ul. a opýtal sa, ako by
sa dali minimalizovať ďalšie riziká v tejto oblasti. Permanentne sa tam ničí budova,
znečisťuje celý areál. Náčelník
polície J. Dluhý reagoval, že
o probléme vie, v rámci svojich
kapacít priestor aj mestskí policajti monitorujú, avšak nemôžu tam byť 24 hodín. Vyjadril názor, že areál by sa mal
uzamykať.
J. Drobný sa zaujímal,
v akom štádiu je oprava značenia na diaľničnom vjazde do
Svitu. Odpovedal primátor. Rokoval s riaditeľom Národnej
diaľničnej spoločnosti, dostal
od neho návrh, aby žiadosť
mesta podporil aj Chemosvit
a prisľúb, že v 1. polroku sa to
po zaradení do plánu môže
zrealizovať. V súčasnosti je to
na Riaditeľstve správy ciest
a komunikácií.
I. Zima po preštudovaní hospodárenia za rok 2013 vzniesol
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otázku, čo obnášajú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti
vo výške 34 tisíc eur. A. Balogová vysvetlila, že prevažnú
časť – 28 tisíc eur tvorí nevymožiteľná časť z firiem, ktoré
sú v likvidácii, ostatné sa priebežne vymáhajú.
Poslanec J. Drobný sa zaujímal, ako postupujú Pohrebné
služby v prípade, ak umrie
niekto v nočných hodinách. Vysvetlenie podal J. Žiak. Pohrebné služby majú schválený
prevádzkový poriadok, v ktorom je stanovená pohotovostná služba do 22.00 hod.
Ak však pozostalí predložia list
o obhliadke zosnulého od lekára a podpíšu splnomocnenie,
že si zvolili Pohrebnú službu zo
Svitu, pracovníci tejto služby
pracujú počas celej noci.
M. Martočko interpeloval
v dvoch veciach. Najprv poukázal na problém obyvateľov
novej nájomnej bytovky (Mladosť) s tým, že im pri vchode
do domu chýba zábradlie,
strieška a sústavne im robia Rómovia neporiadok okolo kontajnerov. Odpovedala riaditeľ ka Bytového podniku –
nájomníci nemajú, bohužiaľ,
dostatočný fond opráv. Neporiadok okolo kontajnerov je
neduh, postihujúci celé mesto.
Ďalej sa opýtal, ako je to po
ukončení stavebných prác

s kompostárňou, jej zabezpečením a ochranou majetku.
Odpoveď znela, že zatiaľ je to
stále stavba, ešte sa bude
montovať technologické zariadenie, doposiaľ je objekt zatvorený a následne sa ochrana
majetku bude riešiť potrebným
spôsobom.
V diskusii zaznelo poďakovanie M. Jurčáka predstaviteľom a poslancom mesta za
účasť na stretnutí seniorov.
Vystúpila obyvateľ ka Svitu
D. Suchá s poďakovaním za
doterajšie riešenie kapacitných problémov v Materskej
škole a zároveň poprosila
o pomoc pri riešení ďalšieho
problému, ktorým je enormne
veľ ké množstvo voľne sa pohybujúcich mačiek. Zaznelo
k tomu viacero názorov, vrátane náčelníka MsP, ktorý vysvetlil, že o situácii vie, je zložitá, ale samotní občania ju
komplikujú kŕmením mačiek.
Legislatíva dostatočne takýto
problém nerieši. Prisľúbil, že sa
opätovne obráti na Št. veterinárnu správu v Poprade.
Na záver vedúca odd. ekonomických činností predložila
informáciu o hospodárení za
uplynulý rok. V podstate konštatovala, že Mesto hospodárilo dobre a s plusovým zostatkom 147 tisíc eur.
-vž-
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Voľby prezidenta SR
Rozhodnutím predsedu NR SR č. 430 z 19. decembra 2013 o vyhlásení voľby prezidenta SR a podľa čl. 89 ods. 2 písm. d/ Ústavy SR
a § 2 ods. l zákona č. 46/1999 Z.z. o spôbobe voľby prezidenta SR, o
ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších
zákonov sú vyhlásené voľby prezidenta SR

v sobotu 15. marca 2014 v čase od 7.00 hod do 22.00 hod.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov je určený deň konania druhého
kola prezidenta SR na sobotu 29. marca 2014 v čase od 7.00 hod. do
22.00 hod.
V zmysle § 6, ods. 1 písm. c/ a § 3 ods. 2 zák. č. 46/1999 Z.z. o voľ be
prezidenta primátor v meste Svit určil pre voľ by prezidenta SR dňa 15.
marca 2014 šesť volebných okrskov s volebnými miestnosťami:
VO č. 1 Dom kultúry, Námestie J. A. Baťu č. 198/1
VO č. 2 Základné škola, Ul. mierová 232/134
VO č. 3 Základné škola, Ul. mierová 232/134
VO č. 4 Zasadačka Mesta Svit nad poštou, Štúrova 275/86
VO č. 5 Základná škola, Ul. Komenského 221/2
VO č. 6 Kultúrny dom Pod Skalkou, Ul. priečna 501/1
Oprávnenému voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku,
v ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených voličov, sa na požiadanie
vydá počas pracovnej doby na Mestskom úrade - evidencii obyvateľov
kanc. č. 220 voličský preukaz.
S voličským preukazom má právo volič hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenska.
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Znečistenie ovzdušia malým zdrojom
Nezabudli ste oznámiť údaje za rok 2013?
Podľa § 6, ods.4 a § 8 zákona č. 401/1998 Z.z. o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, Mestské zastupiteľstvo
schválilo Všeobecne záväzné nariadenie /VZN/
mesta č. 4/2006.
Poplatok podľa VZN platia právnické a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú
malé zdroje znečistenia, ktorými sú stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom
nižším ako 0,3MW s výnimkou lokálnych kúrenísk v
bytoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu, ktoré
majú tepelný príkon do 50 KW a nie sú využívané na
podnikateľskú činnosť.
Prevádzkovateľ malého zdroja oprávnený na podnikanie je povinný oznámiť každoročne do 15. februára MsÚ vo Svite úplné a pravdivé údaje potrebné
na určenie výšky poplatku, podľa skutočnosti uplynulého roka. Za nesplnenie povinnosti v označení
údajov, uloží primátor mesta prevádzkovateľovi malého zdroja znečistenia pokutu do 663,88 eur.
Tlačivá na stiahnutie sú prístupné na internetovej
stránke Mesta Svit a MsÚ Svit, kanc.č. 206, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit.

Plán priorít mesta a jeho plnenie v roku 2013
Schválené priority
na rok 2013

Investované
v roku 2013

Vybudovanie Strediska likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu

celkový náklad = 3 340 074 € ukončenie apríl 2014

2 959 €

Sídlisko „E" výstavba novej komunikácie a parkoviska

20 nových parkovacích miest, komunikácia o dĺžke 165 m

Sídlisko „A" Štúrová a Jilemnického ulica po most cez rieku

rekonštrukcia ciest, chodníkov, nové parkovisko

Rekonštrukcia bloku „A" hotela Mladosť na 74 bytovú jednotku

úver ŠFRB=2 241 475 €, nenávratná dotácia = 971 570 €

Kúpa jestvujúceho parkoviska s pozemkom k 74 bytovej jednotke

povinnosť zo zákona o parkovacích miestach

92 350 €

TS: Rekonštrukcia centrálnej zóny Pod Skalkou

dlažobná komunikácia ku DK a jeho okolia, osvetlenie

48 197 €

TS: Vybudovanie parkoviska pred kostolom Pod Skalkou

8 nových požadovaných parkovacích miest

4 500 €

Dom kultúry Pod Sskalkou - dokončenie výmeny okien

nové plastové okná v novom Klube seniorov Bôrik

1 806 €

TS: Rekonštrukcia kolumbárií na cintoríne

1. poschodie upravené v roku 2012, ostané 2 v roku 2013

17 340 €

TS: Rekonštrukcia strechy v Dome smútku

predĺženie strechy, zateplenie, izolácie, vymaľovanie

19 315 €

Nové dopravné značenie v meste

v súlade s novým projektom dopravy v mesta

8 846 €

Rekonštrukcia kúrenia v ZOS /povinnosť z revízie/

nový plynový kotol, nový solárny ohrev vody

16 088 €

Výmena okien v bytovke na Záhradnej ulici

klasické okná za plastové

37 227 €

Územný plán rozvoja mesta Svit

poslancami schválené zmeny v územnom pláne

1 800 €

Projekty potrebné k modernizácii a rekonštrukciám

komunikácie, parkoviská, nový MsÚ

7 862 €

Rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne

vypracovaný odborný statický a prevádzkový posudok

1 800 €

Cesta SNP /rekonštrukcia realizovaná v roku 2012/

posledné dofinancovanie uplatnené v 2013

18 550 €

Streetbalové ihrisko pre mládež

východná časť mesta, odovzdanie na jar 2014

3 050 €

TS: zakúpená výkonná motorová kosačka

obnova a modernizácia techniky na kosenie

3 790 €

Krytá plaváreň - výmena okien za plastové, zateplenie objektu

pri detskom bazéne, severné okná, vstup do objektu

20 953 €

Dom kultúry vo Svite

výmena okien za plastové z východnej strany

4 517 €

Opravy, údržba ciest a chodníkov v meste

mesto - 1 800 €, štátna dotácia - 7 727 €

9 527 €

95 998 €
409 415 €
5€
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Plesajúcich je čoraz viac
(dokonč. z 1. strany)
nými cenami. Celú noc vyhrávala skupina Avanti z Bardejova
a ako sa na slušný reprezentačný ples patrí, posledné tanečné kreácie na parkete okolo
4-tej hodiny ráno využilo ešte
pomerne dosť plesajúcich. Or-
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ganizátorov teší, že okrem stabilných hostí prišlo dosť nových
hostí z Popradu, ale dokonca
i zo západu Slovenska. Chýr
o dobrom plese mesta Svit sa
teda dostal i do okolia.
-vžFoto: D. Lučivjanská

Šaliansky Maťko aj s našou účasťou

V Poprade sa 28. januára 2014 uskutočnilo obvodné kolo
16. ročníka súťaže v prednese ľudových povestí, ktorá je
známa pod názvom „Šaliansky Maťko“.
Účastníkmi boli aj traja víťazi školského kola zo Základnej školy
Komenského zo Svitu: I. kategóriu (2. a 3. ročník) zastupovala
Dominika Rúčková z 3. B, II. kategóriu (4. a 5. ročník) Patrícia Janíková z 5. A a III. kategóriu Erik Mendroš zo 7. B.
Hoci sa naši žiaci neumiestnili na prvých miestach, nemuseli sa
za svoj výkon hanbiť. Svoje prednesy hovorili plynulo, bez zaváhania, či neistoty. Zároveň si mohli svoje vystúpenie porovnať
s inými, aby sa tak vyvarovali chýb, ktoré by ich v ďalšom ročníku
mohli pripraviť o víťazstvo.
Organizátori sa postarali nielen o hladký priebeh súťaže, ale
aj o príjemné občerstvenie pre súťažiacich i pre pedagogických
pracovníkov, ktorí svojich zverencov sprevádzali. Víťazi všetkých
kategórií na záver súťaže boli odmenení diplomami a vecnými
cenami, a tí, ktorí skončili na prvom mieste, budú o mesiac reprezentovať okres Poprad na krajskom kole v Prešove.
Ing. Helena Bachledová

Tradičné novoročné stretnutie seniorov
Už po 4-ty krát ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite v spolupráci s Klubom dôchodcov na Štúrovej ul., Klubom Bôrik Pod Skalkou,
ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých a Klubom
ABŠ vo Svite zorganizovala novoročné stretnutie s predstaviteľmi
mesta a poslancami MsZ.
V kaviarni Spolcentra vo Svite sme takto
29. januára popoludní mohli stretnúť viac ako
100 seniorov, ktorí si od predsedu ZO JDS
vo Svite Mgr. Miroslava Jurčáka vypočuli informáciu o činnosti organizácií zaoberajúcich
sa seniormi v meste, ktoré si v roku 2014 pripomína 80 rokov svojho vzniku.
Počas roku 2013 zorganizovali pre nich
viacero akcií: napr. tematicko-poznávacie zájazdy, športové hry seniorov, účasť seniorov
na súťaži Babička Spiša 2013 a recitačná prehliadka na úrovni okresu Poprad, brigádnická
činnosť na pomoc TS mesta v parku pri DOS
a Pod Skalkou, vynovenie klubu seniorov Pod

€
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Obrázky z archívu
Postupne budeme na stránkach našich novín prinášať ďalšie zaujímavé
fotografie i pohľadnice ako aj informovať vás o všetkom dianí, ktoré sa
pri príležitosti nášho výročia udeje.

Pred 80-timi rokmi sa začala písať história nášho mesta a firiem. Bola to pohnutá doba doznievajúcej hospodárskej krízy a ľudia pod Tatrami boli radi,
keď sa na bývalých pasienkoch začala stavať fabrika ktorá im dala prácu,
potom bývanie a napokon celý ich život.
Za 80 rokov sa v našom meste veľa zmenilo, rozrástlo sa do krásy a zelene.
A takto to - ešte s názvom Batizovce - vyzeralo v meste pred 79 rokmi - keď
začali vyrastať vo Svite prvé Baťove domčeky. Na druhom zábere je stavba
cesty.

€ Skalkou, besedy a prednášky a mnohé ďaľšie

aktivity. Všetky smerujú k tomu, aby život
v meste bol pre seniorov tvorivý, aby nachádzali v poproduktívnom veku radosť zo života
a podľa možností sa zapájali do spoločenského života v meste, napr. aj účasťou pri
kladení vencov.
Seniori cestou svojho zástupcu - poslanca
v MsZ a troch členov v komisiíi sociálno-zdravotnej predložili v priebehu roka viaceré pripomienky, ktoré mesto podľa možnosti zrealizovalo. V tomto smere sa kladne na adresu
činnosti seniorov v meste vyjadril primátor
PaedDr. R. Abrahám. To, že seniori vo Svite

Osemdesiat rokov nášho mesta oslávime bohatým programom s firmou Chemosvit, a. s. - ktorá si
spolu s mestom pripomína svoje založenie - predposledný júnový víkend.
red.

sú aktívni, nezabudol pripomenúť ani hosť
stretnutia - predseda OO JDS v Poprade
RNDr. M. Brejčák.
Nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpil folklórny súbor Maguráčik a zabávač
Jožka Jožka. Zabezpečilo ho Podtatranské
osvetové stredisko v Poprade na čele s riaditeľom PaedDr. P. Šucom. V príjemnom prostredí Spolcentra seniori strávili pri spoločenskom posedení aj ďalšie minúty a veru,
ťažko sa im odchádzalo zo stretnutia, na
ktoré sa tešili po celý rok.
A ako ho hodnotili sami seniori?
Ing. Anton Bezák – „Som veľmi milo prekvapený organizáciou a celým priebehom
stretnutia. To, že sa ho zúčastnilo toľ ko seniorov, primátor mesta a poslanci MsZ svedčí
o tom, že vedeniu mesta nie je ľahostajný život ľudí v dôchodkovom veku a že seniori
chcú byť aj naďalej aktívni a prospešní pre
mesto. Vysoko postavenú latku je treba
udržať aj v ďalších rokoch a takéto stretnutia
organizovať.“
Oľga Holigová – „To, že sme sa mohli v takomto zložení po roku opäť stetnúť v kaviarni
Spolcentra, kde sme prežívali svoju mladosť,
svedčí o dobrej organizácii ZO JDS a všetkých organizácií, ktoré sa na organizovaní
stretnutia podieľali, vrátane vedenia mesta.
Veď medzi nás prišiel primátor, prednosta
MsÚ, deväť poslancov MsZ, zástupca vedenia a. s. Chemosvit, predstavitelia Nadácie,
Chemosvit a ďalší hostia, a to je čo povedať.
Všetkým chcem poďakovať, bolo to opäť
veľmi milé stretnutie s pekným kultúrnym
programom, v peknom prostredí a s ľuďmi,
s ktorými sa radi vidíme."
-ákFoto: Eva Potočná
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V pondelok 13. januára spustili slávnostne v svitskej spoločnosti Terichem
výrobu supertenkých kondenzátorových
fólií. Malá slávnosť so symbolickým prestrihnutím pásky sa uskutočnila za prítomnosti ministra hospodárstva SR
Tomáša Malatinského, primátora mesta
Svit Rudolfa Abraháma, zástupcov štátnej správy a najvýznamnejších partnerov
spoločnosti Terichem - globálneho výrobcu energetických zariadení švédskej
firmy ABB a dodávateľa polymérov Borealis Group. Hosťom bola aj charge
d´affaires Fínskej republiky na Slovensku
Henna Kaarina Knuuttila.
Skúšobná prevádzka a vývoj technológie
odborníkmi Terichemu na zariadení Brück-

ner vyústil do výroby unikátnej, supertenkej fólie s hrúbkou 2 mikróny, čo je v súčasnosti najtenšia fólia na výrobu
kondenzátorov vo svete. Tieto fólie majú
uplatnenie v aplikáciách na výrobu elek-

trickej energie z obnoviteľných zdrojov –
v tzv. inteligentných sieťových aplikáciách,
napr. v kondenzátoroch pre jednosmerné
a striedavé napätie v inteligentných rozvodových sústavách. „Čím nižšia je hrúbka
fólie,“ vysvetlil nám Ing. Ladislav Nemeth,
projektový manažér, „tým je nižšia aj hmotnosť kondenzátorov pri zachovaní rovnakej
kapacity. Je to obrovská výhoda napr. pri
konštrukcii elektromobilov.“ Investícia si
vyžiadala celkové náklady vyše 25 mil. eur.
Unikátne vlastnosti supertenkej fólie s
obchodnou značkou Tervakoski Film sú výsledkom práce veľmi silnej výskumnej a
vývojovej základne vo Svite, vybavenej najnovšími technológiami a meracími prístrojmi. „Moderné technológie na výrobu
alternatívnych energií, ako sú napríklad
veterná alebo slnečná, budú hrať čoraz
väčšiu úlohu,“ vyjadril sa predseda predstavenstva Mikael Nils Ahlbäck. „Chceme
byť pripravení poskytnúť zákazníkom najkvalitnejšie riešenia.“
Slovensko-fínska spoločnosť Terichem,
člen skupiny Chemosvit, v súčasnosti

vlastní tri najmodernejšie linky na výrobu
kondenzátorových fólií v Európe s možnosťou ich metalizácie, čo je veľ ká výhoda
oproti konkurencii. Prvá bola inštalovaná
začiatkom roka 1987 vo Fínsku v Tervakoski, druhá v roku 1989 vo Svite a posledná, najnovšia, opäť vo Svite. Nová
linka s kapacitou 3 tisíc ton fólií ročne znamená veľ ký krok vpred v oblasti objemov
dodávok kondenzátorových fólií pre inteligentné siete a hybridné aplikácie. Podľa
M. Ahlbäcka si Terichem svetové prvenstvo udrží minimálne dva až tri roky. „Také
dlhé je obdobie, kým je vôbec možné takúto linku zostrojiť,“ uviedol. Terichem, a.
s., v oblasti výroby drsných BOPP fólií na
výrobu impregnovaných vysokonapäťových aplikácií je s produkciou 5 tisíc ton
fólií ročne v súčasnosti najväčším výrobcom na svete.
Investícia do novej linky, ktorej súčasťou
sú aj zariadenia na rezanie a zušľachťovanie
fólií, priniesla aj 45 nových pracovných
miest v podtatranskom regióne.
Eva Potočná

Najviac počítačov dostane SOŠ vo Svite
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pomôže približne 400
základným a stredným školám v SR skvalitniť technické podmienky pre elektronické
testovanie žiakov.
NÚCEM dodá počítače aj do Prešovského samosprávneho kraja. Celkom pôjde do
škôl v prešovskom regióne 284 počítačov (do 23 stredných a 40 základných škôl). Najviac
PC dostanú - Stredná odborná škola vo Svite (13), Obchodná akadémia v Humennom
(12), Stredná odborná škola elektrotechnická v Poprade, Stredná priemyselná škola
v Snine a Základná škola vo Vranove nad Topľou (po 11 počítačov).
„Počítače sme v prvom rade doplnili do 162 certifikačných základných a stredných
škôl. Na certifikačných školách, ktorých plánujeme v rámci celého Slovenska vybudovať
asi 500, sa bude realizovať on-line Maturita alebo on-line Testovanie 9. Potrebujeme,
aby každá z certifikačných škôl mala minimálne 21 kvalitných testovacích staníc,“ spresnila
riaditeľ ka Romana Kanovská o pridelení počítačov. Certifikačné základné a stredné
školy sú tie, ktoré zvládnu organizáciu elektronického testovania vo veľ kom rozsahu a
aj z hľadiska počtu žiakov sú vyhovujúce pre pedagogický výskum prebiehajúci v projekte,
ktorý je zameraný na zvyšovanie kvality škôl.
Mária Grebeňová-Laczová
PR manažérka národného projektu

Nezamestnanosť
mierne poklesla

Podľa údajov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade
miera nezamestnanosti v našom
okrese ku koncu decembra dosiahla 13,9 percenta. Oproti novembru poklesla o 0,27 percenta.
Celkový počet uchádzačov
o prácu bol 8252, z toho 3796
žien, mladistvých 119, absolventov
škôl 508, dlhodobo nezamestnaných nad 12 mesiacov 4706, ľudí
vo veku 50 a viac rokov 1805
a 265 osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou.
V ponuke voľných pracovných
miest figurovalo 298 pracovných
príležitostí.
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Projekt Sme spolu! vznikol so zámerom
založiť mládežnícky parlament vo Svite
a v ďalších dvoch mestách partnerov
projektu v Českej Třebovej a Lanškroune. Štvrtý partner projektu, Mládežnícky parlament Starej Ľubovne
bude naším poradným koordinátorom
pri realizácii aktivít projektu.
Úlohou členov mládežníckeho parlamentu je zastupovať mladých ľudí vo Svite
vo veku od 14 do 25 rokov, ich potreby
a problémy na úrovni samosprávy a zároveň pre nich pripravovať rôzne aktivity
a podujatia.
Projekt podporuje aktívne občianstvo
mladých ľudí, ktorí prostredníctvom diskusií, informačných podujatí a stretnutí
sa zapájajú do spoločenského, sociálneho
a občianskeho života a prinášajú občanom mesta nový pohľad na svoju generáciu.
25. a 26. januára sa partneri projektu
stretli vo Svite, kde v rámci programu Parlamentné zaujímavosti I., mládež získala
základné informácie o plánovaných aktivitách projektu a prostredníctvom metód
neformálneho vzdelávania, kompetencie,
ktoré sú devízou pre ich osobný a sociálny
rozvoj.
Ďalšou aktivitou, ktorú Mládežnícky
parlament vo Svite pripravuje, bude 21.
februára 1. študentský ples na ktorý vás
srdečne pozývame. (viď plagát).
Projekt je podporený z programu Mládež v akcii, ktorý Európska únia pripravila
pre mladých ľudí.
Mgr. L. Mačugová
vedúca oddelenia ŠKŠČ MsÚ vo Svite

Chlapcov sa narodilo viac!

Demografický vývoj nášho mesta je priaznivý. K 1. 1. 2013 sme evidovali
7 516 obyvateľov. Počas roka ich umrelo 96, narodilo sa len 77, napriek tomu
je nás viac. Do Svitu sa totiž prisťahovalo 195 nových obyvateľov a odsťahovalo
131, takže k 1. januáru 2014 evidujeme 7 561 obyvateľov mesta Svit, z toho je
o 350 viac žien ako mužov.
Aj tentoraz sme nazreli medzi narodené detičky a zistili, aké mená im dávajú
rodičia najčastejšie. U chlapcov sú to traja Alexovia a dievčatá majú mená neopakovateľné (dve mali meno Lea) – teda pestrý výber rôznych, vrátane neobvyklých.
Často sa vyskytujú prípady, že dostanú od rodičov dve krstné mená. A ešte jedna
zaujímavosť – v roku 2013 sa narodilo o 15 chlapcov viac ako dievčat.
-vž-
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Mimoriadne vydareným sa
stal koncert pod názvom
Vianoce v kroji, ktorý Mesto
naplánovalo tesne pred Vianocami a ktorý sa tešil aj bohatej účasti divákov.
Pôvodne plánované vystúpenie Bielorusov z Minska sa
z dôvodu infekčného ochorenia jeho členov nemohlo konať
,a tak na javisku zažiarilo Folklórne
združenie
Stráne
z Važca, ktoré muzikantsky kvalitne doprevádzala ĽH Bystrianka pod vedením E. Bobríka. Pridali sa aj speváčky,
ktoré účinkujú pod hlavičkou
tejto ĽH, a deti zo ZUŠ vo Svite
– speváčky s koledami z Kolovrátka a muzikanti z Mlátka,
ktorí sa pridali k Bystrianke. Diváci tak zažili autentickú podobu ľudových zvykov od obdobia rukovania chlapcov na
vojnu (verbung) cez priadky až
po samotné Vianoce. „Zas to
bolo čosi iné, krásne...“ – zaznievalo z úst návštevníkov,
ktorí po záverečnej Tichej noci
odchádzali nadšení a pohladení na duši – nuž, a to bol
i cieľ a zámer organizátora –
Mesta Svit.

Veľ ké poďakovanie patrí
úžasným folkloristom z Važca,
ktorí na javisku vo Svite nezištne odovzdali krásu v piesni,
tanci a hudbe ukrytú, ale i domácim muzikantom a speváčkam za skvelé výkony – osobitne ďakujem Monike Bobríkovej za elán a nadšenie pri
spoluorganizácii celého tohto
koncertu.
-vž-

Vianočné srdce

VIANOČNÝ JARMOK DOBRA
Dňa 18.12.2013 sa konal v priestoroch školy ZŠ Mierová
prvý ročník VIANOČNÉHO JARMOKU DOBRA.
Na jarmoku prezentovali a predávali žiaci vlastnoručne vyrobené výrobky, hračky a iné malé drobnosti, ktorými sa podarilo
vyčariť úsmev na tvári nejednému z nás. Finančným výťažkom
435 € sa nám prostredníctvom občianskeho združenia Familiaris
podarilo sprostredkovať radostnejšie prežitie vianočných sviatkov
tým, ktorí to veľmi potrebujú.
Chceme sa úprimne poďakovať nielen žiakom, pedagógom
školy, ale aj širšej verejnosti, ktorá sa zastavila pri stánku pred
budovou školy a nemalou čiastkou prispela k šíreniu dobra.
ZŠ Mierová, Svit

Na sklonku Adventu – v sobotu 21.decembra sa po omši
v Kostole sv. Jozefa robotníka zišlo okolo stovky divákov,
ktorí si prišli vypočuť nádherné árie a skladby v podaní regionálnej opernej speváčky – študentky AU v B. Bystrici Lenky
Loudovej a hudobného zoskupenia La Speranza z Popradu.
Repertoár bol, samozrejme,
Tvoria ho sympatické dievčatá - ženy v zložení: klaviristka ladený do vianočného šatu
a korepetítorka Zuzana Pavlič- a doplnený poetickým slovom
ková, flautistky Silvia Franková V. Žoldákovej.
Koncert mal i charitatívny
a Gabriela Takáčová a vilončerozmer – prostredníctvom OZ
listka Júlia Lučivjanská.
Prezentoval sa aj študent 2. Familiaris bol výťažok z neho
ročníka hry na klavír Štátneho (250 eur) venovaný rodine
konzervatória v Košiciach Peter dlhodobo a ťažko postihnutého
Samka Salaja.
-vžDrozd.

Mikulášske posedenie v Únii žien

Naša MO Únie žien Slovenska vo Svite sa už tradične zišla na
Mikulášskom posedení, kde všetky prítomné členky pookriali
a nasali predvianočnú príjemnú atmosféru. Stalo sa tak aj vďaka
prekrásnemu programu, ktorým nás potešili žiaci a učitelia ZUŠ
vo Svite, za čo im úprimne ďakujeme.
Ľ. Kederová
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Tajomstvo, ktoré Vianoce prinášajú každému z nás, nám poodhalili
deti zo ZŠ Mierová. Cez program
vianočnej besiedky, do ktorej bolo
zapojených 225 detí základnej školy,
35 detičiek MŠ Mierová a MŠ Pod
Skalkou a milého hosťa Emky Ondruškovej zo ZŠ Komenského, nám
bol odovzdaný ten najjednoduchší
darček, ktorý má však hodnotu omnoho väčšiu ako nejaká mate- riálna
vzácnosť. Odkazom Exupéryho Malého princa: „Dobre vidíme iba
srdcom. To, čo je podstatné, je
očiam neviditeľné.“ sa dotkli srdca
každého z nás a porozprávali nám
o nekonečnej láske, ktorou nás milujú.
E.Berezovskijová, riaditeľka ZŠ

Veselo na tvári, teplo na duši...
Mikuláš, anjelici ale i čertíci doniesli 8. decembra plný košík darčekov. Pred ich
príchodom si deti, rodičia i starí rodičia pozreli bábkovú hru "Ako nám snehové
vločky odhalili svoje tajomstvo". Bábkari z bábkového súboru Mladosť pod vedením režisérky Soni Ivanovej opäť nesklamali a podali skvelé výkony. Rozsvietený
stromček pred kultúrnym domom, výzdoba ulíc, domov napovedala blížiace sa
sviatky, ktorým predchádzalo pozvanie členiek na vianočnú besiedku.
Tá sa konala 15. decembra za účasti
vzácnych hostí, primátora PaedDr. R. Abraháma s manželkou, Ing. J. Žiaka riaditeľa
TS mesta Svit a predsedu klubu seniorov
klubu Bôrik A. Tokára.
Sála sa zaplnila do posledného miesta.
Prítomných privítala predsedníčka ÚŽ J.
Bobulová. V milom a dojímavom programe
vystúpili deti MŠ a žiaci ZUŠ so svojimi učiteľmi. Veľmi si ceníme, že v týchto hektických dňoch, kedy sa ZUŠ pripravovala na
vianočný koncert, boli pedagógovia
ochotní prispieť do programu našej besiedky veľmi pekným a hodnotným vystúpením plným kolied, vinšov a vianočných
piesní.
Na ne nadviazala príhovorom predsedníčka J. Bobulová, ktorá v príbehu plnom
emócií porozprávala nevšedný príbeh ne-

zištnej pomoci, lásky k blížnemu a viery,
že sú ešte medzi nami ľudia, ktorých statočné srdce, veľ ká skromnosť je hodná nasledovania. Pri bohato prestretých stoloch
plných sladkých dobrôt, ktoré upiekli
členky nášho výboru, sa rozprúdila debata.
Pozornosť prítomných sa sústredila na predajnú výstavu ikebán, adventných vencov,
svietnikov, rôznych prekrásnych vianočných
ozdôb, ktorými si môžeme skrášliť interiéri
príbytkov. Túto krásnu výstavku nám pripravili členky výboru Ľ. Ilavská a M. Fridmanová, ktoré zožali obdiv a uznanie.
Lúčili sme sa s úprimnými želaniami,
nech radosť, šťastie, pevné zdravie pretrvávajú nielen cez Vianoce ale aj po celý
rok 2014. Výbor ÚŽ pripravil v januári tradičný detský karneval a vo februári fašiangovú zábavu.
M.Černajová

PRIPRAVUJE
podujatia počas jarných prázdnin:
Pondelok 3. 3. o 09.00 h.
TENISOVÝ TURNAJ začiatočníkov
Telocvičňa ZŠ Mierová
3. 3. o 16.00 h.
RYBÁRI V AKCII - malá škola muškárenia
a rybolovnej techniky
CVČ - klubovňa
Utorok 4. 3. o 10.00 h.
POSLEDNÝ FAŠIANG - zábavné stretnutie pri hudbe a tvorivá dielňa CVČ klubovňa
Streda 5. 3. o 10.00 h.
PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA MODELÁROV
- plastikové a letecké modely
CVČ - dielňa
5. 3. o 14.00 h.
ŠKOLA ŠACHU - súťaž v riešení šachových úloh CVČ - klubovňa.

Chráňme svoje životné prostredie

Ochrana životného prostredia a ekológia sa neustále skloňuje v médiách, oháňajú sa ňou politici aj predajcovia. Správať sa ekologicky je v dnešnej dobe „in“. Správame sa tak
však aj v skutočnosti, alebo sa len skrývame za pozlátko
eko-imidžu a pred skutočnými problémami zatvárame oči?
Životné prostredie nie je len prázdny pojem, je to spoločný
priestor, v ktorom všetci žijeme a ktorý ovplyvňujeme. Dnešný
hektický spôsob života nám často nedovoľuje spomaliť a zamyslieť
sa nad svojím správaním, a preto vám touto formou chceme
každý mesiac prinášať informácie, rady a tipy ako znížiť svoj vplyv
na prostredie a prispieť tak k jeho ochrane. Naša spotreba neustále rastie a s ňou stúpa aj tvorba odpadov. A odpady netvorí
len priemysel, ale aj každý z nás, v domácnosti, práci, či škole.
Ročne sa na Slovensku vytvorí viac ako 1,7 milióna ton odpadu
pochádzajúceho z našich domácností, čo predstavuje 327 kg
odpadu na každého z nás. Bohužiaľ väčšina (74 %) tohto odpadu
skončí bez využitia na skládkach, kde sa rozkladá dlhé roky, zne-

čisťuje prostredie a poškodzuje naše zdravie.
Pomôcť zmeniť to môže každý z nás, stačí
sa len zamyslieť nad svojím správaním a jeho
dôsledkami. Separácia odpadu je jedným
z jednoduchých a nenáročných spôsobov ako
môžeme pomôcť chrániť prostredie, a tým aj
prírodu. V našom meste máme na separovanie odpadu vybudované dobré podmienky a stačí ich len využiť. Začnime sa správať
zodpovedne voči sebe a hlavne voči ďalším generáciám, aby po
nás nezdedili len ekologické problémy. Nezabúdajte, že zmena
k lepšiemu začína u vás.
Nabudúce si povieme, prečo je dobré separovať odpad a aké
výhody nám to prináša. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií
o ochrane prostredia, separácii a predchádzaní tvorby odpadu,
navštívte stránku nášho združenia www.ekoton.sk.
Radim Tomáš
Občianske združenie Ekoton
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Spoločenská kronika
Z NARODILI SA
november, december 2013

Tamara Borošová, Samuel Ohalek, Jana
Heldáková, Tibor Mucha, Lea Podolská,
Patrik Sládeček, Oliver Šivec, Karolína Tamáši, Nela Kičáková, Romana Hovaňáková, Sofia Fulmek, Mário Jakubčiak

január 2014

Natália Štrbková

Y MANŽELSTVO UZATVORILI

Adam Jankových a Miroslava Kuchcíková,
Ognjen Dević a Katarína Slobodová.

= Spomienka

Dňa 4. febuára
2014 uplynul prvý smutný rok, čo
nás navždy opustila naša milá
manželka

Emília Novotná.

Spomienka na ňu
navždy zostane
v našich srdciach.
Manžel s rodinou

= Spomienka
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je
bez Teba byť.
Láska sa smrťou nekončí, v našich
srdciach budeš stále žiť.
1. februára uplynul
rok od chvíle, čo
nás navždy opustil
milovaný manžel,
otec a dedko

Ján Klein.

Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Mimoriadne početná bola decembrová rodina jubilantov, ktorú v obradnej sieni prijal primátor R. Abrahám.
Najstaršou z nich bola 90-ročná pani
Helena Šimíčková, 85 rokov si pripomenuli Margita Padyšáková, Jozef Lesňák a Mária Tarageľová.
Foto A. Pálešová

= Spomienka

5.februára 2014 uplynul rok, keď nás
navždy opustil náš manžel, otec, svokor a dedko
Pavol BRUZIK.
S láskou a úctou
spomínajú
manželka, dcéra, syn
s manželkou a všetky vnúčatá. Kto ste
ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.
Smútiaca rodina

= Spomienka

= Poďakovanie

Srdečne ďakujeme evanjelickému farárovi Mgr. Danielovi Midriakovi, p.
kantorovi, zamestnancom Pohrebných služieb, dychovej hudbe za dôstojnú rozlúčku s naším milovaným
manželom, otcom, starým otcom

Milanom Bartkom,

ktorý nás opustil vo veku 80 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí ho
prišli odprevadiť na poslednej ceste.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV december 2013
Mária Sojáková, Božena Maďarová, Emília
Legutková, Ján Lisoň, Anna Kulbáková,
Ján Heldák, Ľudovít Bíro, Juraj Balanda.
január 2014
Anna Vrzalová, Cecília Polomská, Dušan
Prokop, Stanislav Šmelko,Mária Dicháziová, Pavol Šefčík
75 ROKOV - december 2013
Terézia Wienerová, Bernardína Vrbenská,
František Veselovský, Jozef Kotora, Alžbeta Kostková, Zuzana Knižková, Helena
Hrivová, Margita Grešová, Anna Gradzilová
január 2014
Vojtech Pisarčík, Ján Hriva, Marta Čendulová, Anna Hybenová
80 ROKOV - december 2013
Mária Motyková, Irena Klukanová, Štefánia Lauková
január 2014
Ján Gejdoš, Mária Hrablayová, Eduard
Hudák
85 ROKOV - december 2013
Mária Bačová, Mária Tarageľová, Elena
Baldovská
január 2014
Agnesa Bachratá, Žofia Voleková
92 ROKOV - január 2014
Ján Hložka, Mária Valášková

29. februára 2014 si pripomenieme
nedožité 100. narodeniny našej mamky Márie Rástockej
a 1. apríla nedožité 103. narodeniny
ocka Štefana Rástockého.
Zároveň 24. februára uplynie rok od
smrti ich syna Ivana Rástockého a 5.
apríla taktiež rok od skonu druhého
syna Štefana Rástockého. Pokiaľ ich
máte v pamäti, spomeňte si v tichosti
na nich. Ďakujeme.
Rodina Rástocká a Batkeová

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI

v decembri 2013
Juliana Jopeková (91), Anna Godišková
(85), Anna Steinerová (63), Magdaléna
Vranová (78), Anna Skokanová (83), Margita Šimová (64), Pavol Habáň (60)
v januári 2014
Anna Žukovská (78), Alena Čechová (62),
Anna Grigová (58), Milan Bartko (80),
Anna Hanudelová (77), Anna Bérešová
(78).
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Dotácia na knihy

Vansovej Lomnička 2014
Obvodná organizácia ÚŽS Poprad so sídlom
vo Svite, Podtatranské osvetové stredisko
Poprad a Mesto Svit organizujú

Akvizícia knižničného fondu je najvýznamnejším faktorom
pre činnosť knižnice. Priemerné ceny kníh sa každoročne
zvyšujú, preto knižnica zabezpečuje nákup predovšetkým
u predajcov, ktorí jej poskytujú zľavy a využíva tiež rôzne
výpredajové akcie. Každoročne sa snaží získať financie i z
grantového programu Ministerstva kultúry SR.
Minulý rok získala z Ministerstva kultúry SR dotáciu vo výške 1 200 €, knižnica sa spolupodieľala na financovaní
projektu sumou 141,87 €. V mesiacoch
október až november 2013 kúpila za
uvedené financie 132 zväzkov kníh.
Zamerala sa na odbornú literatúru,
ktorá je oveľa drahšia ako beletria a
preto sa knižnici nedarí ju získavať v
potrebnom množstve. Zakúpila knihy
z odboru špeciálnej pedagogiky a tiež
zo sociálnej práce, so zameraním na

rodinu a seniorov. Nákup tvorili i odborné publikácie zo sociológie, psychológie, manažmentu, medzinárodných vzťahov, jazykovedy, práva i
histórie Slovenska. Doplnený bol aj o
populárno-náučné tituly pre dospelých
a deti.
Realizáciou projektu knižnica výrazne doplnila fond náučnej literatúry.
Veríme, že jej to umožní vo väčšej
miere uspokojiť hlavne požiadavky študentov stredných a vysokých škôl.

Úprimná vďaka za
pomoc

My, rodičia a sestra ťažko chorého
Samka Salaja by sme sa takouto formou
chceli poďakovať pani riaditeľ ke ZŠ na
Komenského ulici Mgr. Anne Coganovej, celému učiteľskému zboru, všetkým
ostatným zamestnancom školy, rodičovskej rade a všetkým rodičom za usporiadanie zbierky pre Samka. Taktiež ďakujeme PhDr. Františkovi Drozdovi
a združeniu Familiaris za podporu počas
celého roka a aj Mestu Svit za usporiadanie koncertu, spojeného s finančnou
zbierkou. Ďakujeme aj riaditeľovi Skichemu Ondrejovi Zoričákovi a jeho spolupracovníkom tiež za finančnú zbierku.
S úctou Salajovci

Vďaka nálezcovi kľúčov

Chcem touto cestou úprimne a z celého
srdca poďakovať neznámemu pánovi, dobrému človeku, ktorý 8. novembra 2013 medzi
10-11.00 hod. na Komenského ulici našiel
a na MsÚ odovzdal zväzok kľúčov, ktoré boli
pre mňa nesmierne dôležité. Ešte raz mu
veľmi pekne ďakujem za jeho ľudský skutok
pomoci.
Viera Markovičová

To tu už dávno nebolo!

Podľa meteorológov v Poprade sme za
posledných viac ako šesťdesiat rokov mali
najteplejšiu zimu v roku 2006 a 2007.
V tomto roku sa týmto rekordom približujeme. 19. januára bol vraj prekonaný rekord
maximálnej hodnoty minimálnej teploty
vzduchu, keď neklesla pod 3,2 º Celzia. Doteraz bol najtepleší 19. január 2007 (1,3 ºCelzia). Nuž, a 9. januára padol ešte jeden rekord – teplota bola 9,3 st.Celzia. Dovtedy
bol najteplejší 9. január 1994, keď teplomer
hlásil 9,1ºCelzia.
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47. ročník VANSOVEJ LOMNIČKY
festivalu umeleckého prednesu poézie a
prózy žien 25. 2. 2014 o 15:00 nad poštou
vo Svite
pre dievčatá a ženy od 16 – 25 rokov -1.kat.
a nad 25 rokov – 2. kat.
Ukážky prednesov majú časový limit – poézia
6 minút a próza 8 minút, súťaží sa len v slovenskom jazyku.
Prihlásiť sa môžete do 17. februára 2014 na
adrese:
Ľubica Kederová
Obvodná organizácia ÚŽS
Jilemnického 838/36
059 21 Svit
č.t. – 052/7755989, 0904 879 926

DFS JÁNOŠÍČEK A JEHO AKTIVITY 2013
Záujmové tanečné útvary DFS Jánošíček a TS Štýl
prešli zriaďovacími zmenami, pričom ich právnou
subjektivitou naďalej ostal Detský famózny svet.
DFS Jánošíček v školskom roku 2013/14 stabilizoval počet svojich členov
a svoje rady omladil na vekový priemer 6-8 rokov. Vo
svojich zložkách pravidelne
počas celého roka pracoval na čiastkových cieľoch.
Primerane k veku členov
DFS Jánošíček bol vytvorený aj nový tanec „Oddavanina na malinách“, ktorý
im zabezpečil strieborné
pásmo na festivale Z tatranského prameňa v časti
„Deti deťom“, zrealizovanom v DK Svit. Matúš Barbierik obsadil bronzové
pásmo na tom istom festivale v časti „Šaffová ostroha“. Renáta Hrušková
a Gabriel Bodnár, súbor re-

prezentovali na festivale
Veniec krásy vekmi uvitý
v Margecanoch hneď začiatkom šk. roka 2012/13
a v poradí druhej tanečnej
dielni „Malí tanečníci“ na
EĽRO 2013 v Kežmarku.
ĽH Jánošíček svojou účasťou na regionálnej súťaži
hudobného folklóru „Spievaj že si, spievaj 2012“
v kategórii ľudová hudba
sa umiestnila v striebornom pásme.
Členovia sa zúčastňujú
voľnočasových aktivít pripravovaných OZ DFS pod
názvom Partia DFS, so zameraním na využitie športov: futbal, bowling a plávanie. Koncom roku 2013
súbor realizoval projekt

Dedičstvo predkov, pričom
naštudoval nový repertoár
a predstavil sa s týmto programom verejnosti. DFS
Jánošíček si chce aj v budúcnosti svoje tradičné aktivity uchovať a zveľaďovať.
Okrem iného kolektív
vystupoval na verejnosti
a na rôznych festivaloch:
Vianoce pod Tatrami vo
V. Lomnici, Stavanie májov
vo Svite, výchovné koncerty ZUŠ vo Svite, vystúpenia pre Kúpele Lučivná,
MF DFS KB pod Tatrami,
Dni mesta Svit pri Kolibe,
Divadelný Maťko Svit.
Kolektív sa snaží dôstojne reprezentovať svoju
činnosť a Mesto Svit aj
vďaka dotačnej podpore
MsÚ Svit, Nadácii Chemosvit a MK SR SR.
Bc. Vlasta Horňáková
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15. 2. 2014 od 9.00 hod. - obradná sieň MsÚ
Slávnostné prijatie novonarodených detí
22. 2. 2014 o 17.00 hod.- školský internát pri SOŠ
Svit
Študentský ples – viď samostatný plagát na str. 15
25. 2. 2014 o 15.00 hod. - miestnosť nad poštou
Vansovej Lomnička – okr. súťaž v prednese poézie
a prózy
26. 2. 2014 o 18.00 hod. - sála Domu kultúry
Skrotenie zlej ženy – divadelné predstavenie – viď
samost. plagát vpravo
28. 2. 2014 o 15.00 – Športová hala Iskra Aréna
Veľ ký detský karneval pre všetky deti mesta
6. februára - 28. februára 2014 - Mestská knižnica
vo Svite.
Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku
- výstava

Svittasenior sa zabával a hodnotil

V januári sa stretli členovia a priaznivci zábavnej
skupiny Svittasenior a za účasti hostí na čele s primátorom zhodnotili uplynulý rok. Pracujú od roku
2011, svojimi vystúpeniami sa snažia spríjemniť
chvíle na rôznych udalostiach doma i v iných regiónoch. Spievajú, recitujú, hrajú scénky – to
všetko pre pohodu divákov. Pod Skalkou majú
svoju domovskú scénu, seniori z Klubu Bôrik aj
novú klubovňu, nadšenov je tiež nemálo, takže
o zábavu seniorov sa obávať nemusíme.
-vž-

Hurá, je tu detský karneval
„Hurá je to tu, radujú sa všetci,
prišiel opäť k nám detský karneval.
Rýchlo masky von, nabok všetky veci,
dnes tu nie je nik, kto by v kúte stál...“
Keďže fašiangovú zábavu majú radi nielen deti, ale aj dospelí, tohoročný detský

karneval Materskej školy vo Svite sa uskutočnil po prvýkrát za účasti detí v sprievode svojich rodičov. V nedeľu 2. 2. 2014
o 14.00 hod. sa po otvorení karnevalu
riaditeľ kou M. Zentkovou premenila spoločenská sála hotela Spolcentrum na kra-

streda

jinu rôznych rozprávkových i filmových
hrdinov, či zvieratiek. Po úvodnej promenáde všetkých masiek zatancovali deti
spoločný tanec. O dobrú karnevalovú zábavu sa postaral ujo Ľubo, ktorého rytmické detské piesne roztancovali všetkých prítomných. V tanečných kolách sa
vykrúcali princezné, šašovia, pavúčí muži,
strigy, zajkovia, tigre, žabky, lienky, kovboji a mnoho iných krásnych karnevalových masiek. Zahanbiť sa nedali ani rodičia, ktorí zdieľali zábavu, dobrú náladu
a radosť spolu so svojimi deťmi. Ceny
v tombole, ktorej sponzormi bol Mesto
Svit a naša materská škola, potešili 54
detí. Za zdarný priebeh karnevalu sa
chceme poďakovať všetkým, ktorí sa na
príprave a realizácii karnevalu podieľali.
Veľ ká vďaka patrí hlavne ujovi Ľubovi, zamestnancom Spolcentra Svit, členovi rodičovskej rady p. V. Servátkovi, p. riaditeľ ke M. Zentkovej s kolektívom
pedagógov a prevádzkových pracovníčok. Ďakujeme všetkým rodičom za prípravu krásnych karnevalových masiek a za
čas, ktorý venovali tomuto kultúrnemu
podujatiu, z ktorého si deti odniesli
množstvo pekných zážitkov.
Mgr. Alžbeta Hurčalová
Foto: Bc. Dalmácia Szelleyová
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Burza opäť priniesla úžitok
12. december bol naozaj neobyčajný pre žiakov aj učiteľov
našej školy. Počas dňa otvorených dverí sme privítali na pôde
školy množstvo milých hostí. Celé doobedie sa mohol ktokoľvek z rodičov, starých rodičov ako aj priateľov školy, zúčastniť
na vyučovacom procese, absolvovať vyučovací deň spolu so
svojimi deťmi.
Niektorí strávili v škole niekoľ ko hodín a videli, ako pracuje ich
dieťa. Mali možnosť vidieť, ako sa mení a modernizuje škola a tým
aj vyučovací proces. V aule bola pripravená videoprojekcia z rôznych
činností a aktivít školy. Do školy sa prišli pozrieť aj primátor mesta
Rudolf Abrahám, vedúca odboru školstva, kultúry a športu Lenka
Mačugová, ale aj ďalší milí hostia z MsÚ vo Svite.
Celý deň sa ale niesol aj v duchu solidarity a humánnosti. Naša
tradičná burza hračiek a žiackych výrobkov opäť priniesla úžitok
a podporu rodičom nášho žiaka Samka Salaja, ktorý už štvrtý rok
leží v bdelej kóme. Peniaze, ktoré sme získali z burzy, výťažok z finančnej zbierky a štedrý príspevok od Rodičovskej rady školy, dosiahol krásnu sumu 900 EUR a aspoň takto sme mohli „spríjemniť“
rodičom ich ťažký životný osud.
Tento deň sa skutočne vydaril a páčil sa všetkým, žiakom, rodičom,
učiteľom. Okrem prežitých chvíľ na vyučovaní spolu s deťmi, sme
ukázali, že radi pomáhame ľuďom, lebo sme ľudia. Rozdávať je
predsa viac ako prijímať.
Aj takto to poňali naši žiaci, rodičia aj učitelia našej školy. Ďakujeme! Tešíme sa na budúci školský rok.
Mgr. Monika Dudinská
ZŠ Komenského

Comenius a Vianoce
na ZŠ Komenského

Krst CD Školáci predškolákom
Prirodzenou vlastnosťou každého človeka je tvorivosť. Obzvlášť tvorivými sú
však deti. Tešia sa, lákajú ich nepoznané
veci. Je na nás, dospelých, neustále v
nich vzbudzovať záujem o čítanie, otvárať im svety opisované v knihách, oživovať čaro zvedavosti.
A tak sme sa dostali aj k vydaniu CD Školáci predškolákom – sú to krátke rozprávočky, ktoré narozprávali ich autorky Emma
Brontvayová, Kristína Jančeková, Kristína
Kuzmíková, Simona Poláčeková a Emma Pri-

stášová. V spolupráci s Mestskou knižnicou
vo Svite sa nám 13. 10. 2013 na krste CD
podarilo predstaviť tieto mladé talentované
autorky aj širšej verejnosti. Ďakujeme pánovi
primátorovi PaedDr. Rudolfovi Abrahámovi
(krstnému otcovi CD) za príjemné spomienky na detské časy a vedúcej oddelenia
školstva, mládeže a športu pani Mgr. Lenke
Mačugovej (krstnej mame CD) za to, že prevzali patronát nad týmto naším prvým dielkom.
ZŠ Mierová, Svit

Ku vytvoreniu vianočnej atmosféry v našej škole prispel aj medzinárodný projekt Comenius.
Žiaci 3. a 4. ročníka si zaspievali
vianočné koledy so svojimi kamarátmi z partnerských krajín prostredníctvom videokonferenčných
hovorov.
Každá krajina zaspievala jednu
vianočnú koledu vo svojom rodnom
jazyku a jednu po anglicky. Celkovo
sa do tejto vianočnej nálady zapojilo 90 žiakov zo ZŠ Komenského,
ktorí aj takouto netradičnou formou vyučovania mali možnosť precvičiť si svoje jazykové schopnosti.
A aké by to boli Vianoce bez
stromčeka? Nechýba ani ten. Vianočný stromček vo vestibule školy
zdobili dekorácie, ktoré vyrobili a
zaslali nám priatelia z partnerských
škôl. Sme radi, že vianočné ozdoby
vyrobené našimi žiakmi, prinášali
potešenie partnerským školám.
Ďakujem všetkým žiakom a učiteľom za ich vynaložené úsile.
Silvia Karabinová

Povinné reflexné prvky

Podľa novely zákona o cestnej premávke sú od nového roka za zníženej
viditeľnosti chodci idúci po krajnici
alebo po okraji vozovky povinní nosiť
refexné prvky aj v obci.
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Úspešný rok pre Ľudovú hudbu Bystrianka
S uspokojením môžeme konštatovať, že rok 2013 bol pre
našu ĽH Bystrianka naozaj mimoriadne úspešný. Zúčastnili
sme sa mnohých podujatí nielen v meste Svit, ale aj širokom
okolí. K najvýznamnejším patria tieto vystúpenia: Juliáles
v Lendaku, Folklórny festival pod Kráľovou hoľou v Liptovskej
Tepličke, Kultúrne leto vo Vysokých Tatrách, Kultúrne leto
v Novej Lesnej, oslavy SNP na Podbanskom, Kultúrne leto
v obci Budimír pri Košiciach, Dožinky v obci Šambron, vystúpenia v obciach Štrba, Vernár, Liptovská Teplička a Spišská
Teplica. Takmer na všetkých uvedených vystúpeniach participovala aj ženská spevácka skupina FS Senior Jánošík.
Spolupracujeme aj s FSk Važec a Folklórnym združením
Stráne z Važca, s ktorými sme
sa taktiež zúčastnili viacerých
vystúpení v Skanzene Pribylina,
Medzinárodného folklórneho
festivalu vo Východnej, ale aj
pri oslavách storočnice FSk Kri-

váň vo Východnej. V závere
roka sme mali viacero spoločných vianočných vystúpení
s DFS Cindruška v Lipt. Hrádku
a vo Važci. Patrilo k nim aj vystúpenie na vianočnom koncerte vo Svite.
Za najväčší úspech možno

pokladať účasť našej ĽH na celoštátnej postupovej súťaži
a prehliadke ľudových hudieb,
speváckych skupín, sólistov
spevákov a inštrumentalistov
VIDIEČANOVA
HABOVKA
2013. Na túto prehliadku sme
sa prebojovali z regionálneho
kola vo Svite a krajského kola,
ktoré sa konalo v roku 2012
v Zámutove. Na celoštátnej súťaži v Habovke sme uspeli
a umiestnili sa v zlatom pásme.

Úspech mladých fotografov

Redakcia časopisu Mladý vedec vyhlásila aj v roku
2013 fotosúťaž pre žiakov základných a stredných
škôl.
Víťazkou tejto celoslovenskej súťaže sa stala Nela Gloríková zo ZŠ Mierová vo Svite - víťazná fotografia húsenice
vidlochvosta feniklového, ktorú Nela zhotovila, sa nachádza na obálke časopisu. Ďalšie úspešné fotografie bez
poradia boli zverejnené vo vnútri časopisu. Ich autormi
boli i ďalší žiaci zo ZŠ Mierová vo Svite - Adam Kačmarák,
Maroš Zajac a Lívia Zajacová.
RNDr. Danica Božová
učiteľ ka ZŠ Mierová

OZ ĽH Bystrianka v spolupráci s Mestom Svit
Vás pozýva

na 4. ročník Fašiangovej zábavy,
ktorá je spojená s pochovávaním basy
v Dome kultúry vo Svite 1. marca 2014 o 19.00 h.

Do tanca hrá ĽH Bystrianka a DJ Stano. Pripravený je zábavný program. Menu: 2 x prípitok, predjedlo, večera, kapustnica, šišky, pagáče, korbáčiky, inerálka, 1/2 vína, káva.
Neformálne oblečenie, vítaný je ľudový odev, fašiangové masky.

Vstupné: 19 eur. Predaj lístkov: 0905 767 518, 7755201
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V priebehu roka sme sa rozrástli o ženskú spevácku skupinu. Naši členovia sa venujú
aj výchove mladých muzikantov
a zopár mladších hudobníkov
sme už medzi seba prijali.
Ostáva nám len veriť, že
všetko naše úsilie, ktoré s láskou vynakladáme, získa i uznanie a potešenie u tých, pre ktorých to robíme - divákov
a poslucháčov.
-MB-
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Denník polície

Deň otvorených dverí v ZŠ Komenského
21. január 2014 bol naozaj neobyčajný pre všetkých – malých aj
veľkých návštevníkov, našich žiakov, ale aj učiteľov. V škole sme
privítali naozaj množstvo milých hostí.
Predškolákov - budúcich školákov z MŠ zo Svitu, Svitu – Pod
Skalky, z Mengusoviec aj Lučivnej
a samozrejme ich rodičov a pani
učiteľ ky. Všetci si prezreli priestory
školy, učebne, ale zapojili sme ich
aktívne aj do vyučovacieho procesu. Ako to celé prebiehalo? Viac
ako 60 predškolákov sme „vyskúšali“ ako sú pripravení na zápis
a spolu s prvákmi sa zúčastnili vyučovacej hodiny, kde ukázali, že
na školu sú perfektne pripravení
a úlohy zvládli hravo. Po „namáhavom“ výkone predškoláci nabrali stratenú energiu desiatou
a tak plní sily sa mohli pustiť do
ďalšej pripravenej úlohy, ktorou
bola predškolácka olympiáda. Aj
tu ukázali svoju šikovnosť, obratnosť a rýchlosť na prekážkovej
dráhe, ktorá naozaj nebola jedno-

duchá. A tak si nezaslúžili nič iné
ako víťazstvo, medailu a diplom,
ktoré im prišiel odovzdať vzácny
hosť až z ďalekej Antarktídy – snehuliak. (vraj sa tam všetci odsťahovali, lebo u nás sneh nie je!).
Návštevný deň pokračoval až
do popoludnia, lebo deti sa vrátili
k nám aj zo škôlky so svojimi rodičmi. Prišlo ich veru neúrekom.
Priame či nepriame ohlasy našich
návštevníkov potešili a podporili
všetkých nás, ktorí sa snažíme vytvoriť žiakom našej školy príjemné,
rodinné prostredie, v ktorom dostávajú základy budúceho úspešného uplatnenia sa v živote. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas
a overili si, že vidieť je viac, ako
len počuť!
Monika Dudinská
Vstupenky:
Kancelárie ZŠ Mierová
ZŠ Komenského a SOŠ
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n 2. decembra bol pri návšteve lekára okradnutý pacient, ktorému neznámy páchateľ ukradol z vrecka
bundy zavesenej na vešiaku v čakárni praktického lekára,
mobilný telefón. Poškodený síce popísal zlodeja, ale
neznámeho muža sa nepodarilo nájsť.
n 6. decembra sa za prítomnosti mestskej a štátnej
polície konala beseda so žiakmi Špeciálnej základnej
školy vo Svite. Beseda, ktorú viedla príslušníčka OO PZ
Svit ppor. Zuzana Znancová bola zameraná na vysvetlenie pojmov priestupok, trestný čin, trestnoprávna a priestupková zodpovednosť a manipulácia s drogami.
n 17. decembra došlo v pohostinskom zariadení Trafo
k fyzickému násiliu medzi tromi občanmi z Lučivnej.
Agresivita Dávida. Č, Dušana G. a Ivana F. rástla, pribúdali aj ďalší rodinní príslušníci, ktorí sa chceli pridať
k sporu. Privolaná štátna polícia situáciu upokojila a bitkárom privolala taxík, ktorý ich odviezol do ich obce.
n 19. decembra bol privezený na útvar mestskej polície bezdomovec Miroslav H., ktorý bol nájdený ako
spal na zemi a mohlo dôjsť k jeho podchladeniu. Na
útvare mu bol v teple podaný čaj a polievka.
n 4. januára bol riešený blokovou pokutou Tomáš
R. z Prešova. Lepil plagáty na miestach, ktoré nie sú
povolené mestom. Z prístreškov pre autobusové spoje
musel nalepené plagáty odstrániť.
n 5. januára si odniesla z predajne Lidl blokovú pokutu za nezaplatený tovar Štefánia S. zo Spišskej Teplice.
n 6. januára bol SBS službou v Tescu prichytený pri
krádeži Milan K. zo Svitu. Zo zadržiavacej miestnosti
Tesca sa mu podarilo vykopnúť dvere a utiecť po cyklochodníku smerom na Svit. Po prichytení bol odvezený
a riešený pre druhú krádež. Súdený bude v skrátenom
konaní.
n 8. januára telefonicky oznámila pani S. z Jilemnického ul., že jej bratovi pri obchodnom centre Tesco
partia mladíkov poliala tvár neznámou tekutinou, ktorá
mu spôsobovala pálenie tváre. Zdravotníci ho previezli
do NsP Poprad na ošetrenie.
n 10. januára sa vlámal Patrik Č. s komplicom z Hranovnice do chatky na Ulici mierovej vo Svite, z ktorej
ukradli rôzne ručné náradie v hodnote 600€. Záhradnú
chatku vylúpili pomocou sekery. Ukradnuté veci sa im
podarilo lacno predať.
n 14. januára si chcela Terézia M. zo Svitu prilepšiť
v predajni Lidl tovarom v hodnote 25,93€. Tovar, ktorý
si ukladala do tašky chcela preniesť bez zaplatenia. Prezradil ju zvuk alarmu pri prechode cez dvere predajne.
n 18. januára Dušan P. z Gerlachova porušil VZN o odpadoch mesta Svit tým, že priviezol stavebnú sutinu,
ktorú vysypal na parkovisku OD THEO. Sutinu musel
upratať a za porušenie VZN dostal blokovú pokutu.
n 20. januára odovzdala nájdenú peňaženku Renáta
Ovčiariková. V peňaženke sa nachádzali stravné lístky,
peniaze a doklady. Peňaženku si prevzala šťastná majiteľ ka.
n 26. januára v azylovom centre bol počas spánku
okradnutý Ivan S.. Spal v izbe, kde sa v danom zariadení
z bezpečnostných dôvodov nemôžu dvere uzamykať.
Keď sa zobudil, zistil, že prišiel o mobil Nokia. Pri prezvonení bol jeho mobil nedostupný.
n 27. januára oznámila riaditeľ ka ZŠ na Ulici mieru,
že došlo k postriekaniu stien a okien školy sprejom. Po
vykonaných previerkach sa podarilo získať poznatky
o páchateľovi. Za prítomnosti hliadok MsP a OO PZ
Svit sa Ľubomír Š. ku uvedenému skutku priznal. Za prečin sprejerstva sa dostal do riešenia štátnej polície.
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Vnútorný svet SOŠ Svit
Dni otvorených dverí sú nepísanou dlhoročnou tradíciou stredných škôl, pretože ich cieľom je osloviť žiakov končiacich deviaty ročník základných škôl. Pozývame ich a vítame
v priestoroch tej-ktorej strednej školy, aby sme čo najlepšie
spropagovali študijné programy, motivovali ich a pomohli
im v rozhodovaní sa, kam ísť ďalej študovať, akú profesiu,
či odbornosť získať.

Aj Stredná odborná škola
vo Svite v kreatívnej podobe
pripravila tohtoročný Deň
otvorených dverí. Svoje priestory sprístupnila vo štvrtok

12. decembra 2013 pre mnohých žiakov a ich rodičov.
Návštevníkov sme privítali
v tematicky upravených učebniach, kde mohli vidieť tech-

nickú vybavenosť pre konkrétne vyučovania, komunikačné technológie, mohli obdivovať rôznorodé predmety,
či výrobky. Štúdium v jednotlivých odboroch prezentovali
priamo žiaci týchto odborov
pod vedením svojich pedagógov. Títo žiaci robili zároveň
animátorov, sprievodcov, či
informátorov.
Žiaci základných škôl sa
dostali do chemického laboratória, kde si za pomoci žiakov odboru Biotechnológia
a farmakológia
vyskúšali rôzne
pokusy. Pustili sa
aj do tvorivej práce a v odbore
Styling a marketing mali možnosť ukázať svoju
kreativitu.
Na
chvíľu sa zase
ocitli v učebni odboru Grafik tlačových médií a vyskúšali si navrhnúť svoje vlastné vizitky. V ďalšej odbornej učebni odboru Komerčný pracovník v doprave
mali žiaci základných škôl mož-

Svitské školy pre Afriku
V predvianočnom čase, keď
sú k sebe ľudia milší, otvorenejší, ochotnejší pomáhať,
sme sa rozhodli pomôcť aj
my.
Komu? Deťom v Afrike.
Ako? Poprosili sme naše zlaté
mamky a staré mamky, aby
nám napiekli chutné koláčiky,
ktoré sme potom v škole predávali spolužiakom v rámci dňa
otvorených dverí. Mamky nás
zásobili rôznymi koláčikmi, tortičkami, mafinkami a perníčkami od výmyslu sveta. A predali sme všetky, len sa tak za
nimi zaprášilo. Takto sme získali
156 eur, ktoré sme odoslali na
účet Slovenského výboru UNICEF, ktorý projekt „Školy pre
Afriku“ zastrešuje.
V tejto akcii určite chceme
pokračovať.
Žiaci 5.A triedy
ZŠ Komenského ul.
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nosť odhaliť metódy riadenia
a techník v oblasti logistiky,
či vyskúšať si prácu s robotom. K osobitnej prezentácií
odboru Škola podnikania prispela svojou činnosťou študentská spoločnosť, ktorá aktívne predviedla ukážky svojej
činnosti, do ktorej zapojila aj
žiakov základných škôl.
V Deň otvorených dverí
sme okrem žiakov základných
škôl privítali na pôde našej
školy aj vedúcich pracovníkov
a. s. Chemosvit. Títo ľudia
boli veľmi ústretoví a milí,
oboznámili našich návštevníkov s možnosťami uplatnenia
v praxi po absolvovaní štúdia
na Strednej odbornej škole vo
Svite.
Tohtoročný Deň otvorených
dverí bol dynamický, názorný
aj farebný. Budúci stredoškoláci mali možnosť dozvedieť
sa, aké sú možnosti, a čo
všetko im prinesie štúdium na
Strednej odbornej škole vo
Svite.
Deň otvorených dverí je
najlepšia cesta, ako prezentovať vlastnú školu, a zároveň
pomôcť žiakom končiacich
ročníkov základných škôl a ich
rodičom rozhodnúť sa, čo,
kde a ako ďalej študovať.
Mgr. Petra Križanová
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Nebuďme nevšímaví
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Počas prechádzky naším malým mestom ma často napĺňa
pocit hrdosti na to, odkiaľ pochádzam a kde žijem. Musím
však priznať, že v poslednej dobe tento pocit strieda skôr
sklamanie a určitá bezmocnosť.
V čase neľahkej ekonomickej
situácie vynakladá i naša škola,
ZŠ Mierová, obrovské úsilie,
aby postupným modernizovaním svojich priestorov a okolia
vytvorila príjemné a motivačné
prostredie pre svojich žiakov.
V areáli školy sa nám podarilo vybudovať nové a kvalitné

multifunkčné ihrisko. Usilovali
sme o to, aby naše deti mali
možnosť bezplatného športového vyžitia, a netrávili tak svoj
voľný čas len za počítačmi,
v pohostinstvách. Avšak pravidelne sme svedkami toho, ako
sa na tomto mieste sústreďuje
mládež, devastujúca túto ve-

rejne dostupnú plochu. Ničí tu
odpadkové koše, poškodzuje
prenosné bránky, znečisťuje
doskočisko i celý areál školy.
Aj vďaka finančnej podpore
mesta sa nám podarilo zatepliť
a vymaľovať budovu, umelecky
zvýrazniť priečelie budovy. Žiaľ,
ani to poriadne nestihlo slúžiť
svojmu účelu, už sme to našli
zničené. Diery vo fasáde, nevhodnými grafitmi „vyzdobené“ priečelie, okná, vchodové dvere, steny pavilónov,
sú následkom vandalizmu našich detí? Asi by sme mali ve-

dieť, kde sú a čo robia. A naša
dorastajúca mládež by mala
rozlišovať, čo je dobré a čo zlé.
Nikto im nebráni stretávať sa.
Ale, zabráňme možno aj svojou
všímavosťou vandalizmu, poškodzovaniu cudzieho majetku
trebárs aj tým, že hoci aj anonymne pomenujeme prípadných vinníkov, upozorníme
mládež na zlo, ktoré robí.
Spolužitie ľudí je o vzájomnej
úcte, tolerancii, ale i osobnej
zodpovednosti.
riaditeľka ZŠ Mierová
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PÔŽIČKY - BEZ POTVRDENIA O PRÍJME!
OD Prior - 1.poschodie a Halatová 2
- oproti vlakovej stanici
www.popradskepozicky.sk
0911/913849 0917/668003

Stačí prezvoniť

ZO Únie žien Slovenska č. 4 vo Svite organizuje
DETSKÚ BURZU
JARNÉHO DETSKÉHO OŠATENIA,
ŠPORTOVÝCH POTRIEB A HRAČIEK
PRÍĎTE DOBRE NAKÚPIŤ A VÝHODNE PREDAŤ!
KDE: v budove POŠTY – (bývalá sporiteľňa)
KEDY: vo štvrtok 20. 3. 2014 od 8:00 - 17.00 hod.
v piatok 21. 3. 2014 od 8:00 - 17.00 hod.
PRÍJEM ČISTÝCH A NEPOŠKODENÝCH VECÍ:
18. a 19. 3. 2014 od 15.00 - 18.00 hod.
VÝDAJ NEPREDANÝCH VECÍ:
24. 3. 2014 od 12.00 – 16.00 hod.
Prosíme záujemcov, ktorí chcú svoje veci predať, aby nenosili
veci pre dospelých (sukne, šaty, obleky).
VSTUPNÉ – 0,10 eur.

Inzeráty
l Predám rodinný dom s garážou vo Svite Pod Skalkou.
č.t. 0915 526 989, 0918 869 376.
l Predám DAEWOO MATIZ 0,8, RV 2003, tachometer
72 000 km, garážovaný. Cena 1500,- €. č.t. 0908 699 419.
l Vezmem do prenájmu garáž vo Svite. č.t. 0918 635
905.
l Predám Škodu Favorit po GO a 4 preumatiky na diskoch. STK 2014. č.t. 0949 855 954
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Na „Duška“ a „Mlynčeka“ nezabúdame

19

Už po 4-tý krát uskutočnil sa 6. januára Memoriál Dušana Kaňuka so spomienkou na Vlada Mlynského.
Nadšenci basketbalu si takto každý rok spomínajú na svojich kamarátov, ktorí
sa tomuto športu radi venovali ako hráči, tréneri, funkcionári, rozhodcovia. Turnaja
sa tradične zúčastnili svitské družstvá:
BK Majstri Svitu (bývalí majstri ČSSR-dorastenci), BK Legato Svit, BK Muži
v najlepších rokoch, BK L. Mikuláš -Podbreziny, BK Poprad, BK Bačka Topola Srbsko (Vojvodina). Turnaj prebiehal vo vianočnom čase v peknom prostredí
mestskej Arény s dobrými výkonmi bývalých hráčov Svitu, akými boli Drobný, Seman, Mička, Hajduk, Kmetoni. Turnaj spestrili aj priatelia zo Srbskej Vojvodiny.
Víťazstvo si odnieslo družstvo Legáta. Manželkám našich zosnulých kamarátov
odovzdal prezident BK Iskra Svit Ing. J. Drobný dresy s ich obľúbenými osloveniami
a číslami - „Duško 7“ a „Mlynček 1“.
Ďakujeme organizátorovi turnaja J.Dolinajovi, sponzorom – Mestu Svit, Nadácii
Chemosvit, OZCH, p.Macurákovi, všetkým zúčastneným hráčom, rozhodcovskému
stolíku – Farkašovcom a E.Cetlovi, Kudláčovi, Mačákovi za regulérny priebeh zápasov. Veríme, že neúprosný čas nám nedá zabudnúť.
-MM-

V bratislavskej hale Elán sa začali prvé atletické súťaže

V sobotu 18. januára 2014 sa v atletickej hale Elán v Bratislave
konala prvá atletická súťaž v tomto roku - OTVORENÉ HALOVÉ MAJSTROVSTVÁ ZÁPADOSLOVENSKÉHO REGIÓNU.
O podujatie bol zo strany atlétov a atlétok obrovský záujem
- prihlásilo sa šesť stoviek pretekárov, okrem súťažiacich zo
západoslovenského regiónu
i športovci z ostatných oblastí
Slovenska, ba i zo zahraničia
(Česka a Rakúska), pretože pôvodne plánovaný atletický mí-

ting vo Viedni bol z finančných
dôvodov zrušený.
Výsledková listina obsahovala
44 husto popísaných strán, na
ktorých sa nachádzali mená
a výkony súťažiacich v kategórií
žiactva, dorastu, juniorov a dospelých.
Podujatie absolvovala i dvo-

jica talentovaných junioriek trénujúcich vo Svite pod vedením
Mgr. Ladislava Potočného - 19ročná Lenka Poništová a 18ročná Stanislava Lajčáková.
Obe štartovali v troch rovnakých disciplínach, pretože sa
pripravujú na atletický viacboj.
V kategórii junioriek v skoku
do výšky zvíťazila Lenka Poništová výkonom 165 cm, druhá
Stanka Lajčáková obsadila
druhé miesto, keď prekonala

latku vo výške 155 cm.
V behu na 60 m prekážok
v spoločnom hodnotení žien
a junioriek si poradie vymenili:
na prvej priečke dobehla
Stanka časom 9,06 s, na druhej
pozícii Lenka výkonom 9,25 s.
V skoku do diaľ ky žien a junioriek Lenka Poništová obsadila 5. miesto skokom dlhým
540 cm. Stanka skočila o 20 cm
menej, čo znamenalo 8.
priečku.
-lp-

Úspešný štart dvojice Sviťaniek do novej atletickej sezóny
Seriál výškarských mítingov „Latka piatich miest“ pokračoval
druhým kolom vo štvrtok 9. januára 2014 v Bardejove Memoriálom Vladimíra Savčinského v skoku do výšky. Toto výškarské podujatie sa v Bardejove konalo už po deviaty raz.
Podujatie malo výbornú spoločenskú, organizačnú i športovú
úroveň. Domáci organizátori sa
blysli zabezpečením kvalitnej
konkurencie atlétov z rôznych
slovenských klubov, Česka
a Ukrajiny.
V silnej konkurencii sa presadila
i dvojica mladých atlétok Lenka
Poništová a Stanka Lajčáková trénujúcich vo Svite pod vedením
Mgr. Ladislava Potočného. V kategórii 18-19- ročných junioriek
zvíťazila 19-ročná Lenka Poništová kvalitným výkonom 166 cm.
Druhú priečku v tejto vekovej kategórii obsadila Zuzana Karaffová
z OŠG Nitra, ktorá preskočila
latku v rovnakej výške, avšak až
na tretí pokus (Lenka to zvládla
na prvý pokus). Na ďalšom medailovom stupienku - na 3. mieste
sa umiestnila 18-ročná Stanka Lajčáková výkonom 163 cm.
O silnej konkurencii v kategórii
juniorok svedčí i fakt, že lepší výkon od víťaznej Lenky Poništovej
dosiahli iba dve pretekárky v ka-

tegórii žien Magdaléna Nová
z Českej republiky (178 cm) a jej
krajanka Leona Silnicová (175 cm)
- obe súťažiace v drese AK SSK
Vítkovice.
Po príchode do Svitu sme sa
skontaktovali s trénerom našich
atletických nádejí Ladislavom Potočným, ktorý vyjadril s vystúpením svojich pretekárok veľ kú
spokojnosť: „Boli to veľmi vydarené prvé preteky. Keby bola
taká celá sezóna, tak to by bola
paráda.“
Na druhý deň po tejto súťaži
obe pretekárky absolvovali pravidelný tréning v telocvični ZŠ
Mierová vo Svite spolu s ďalšími
dvoma desiatkami mladých atletických nádejí. Pred jeho začiatkom po prijatí gratulácie k ich
úspešnému vystúpeniu v Bardejove ochotne odpovedali na naše
otázky:
„Ako sa vám súťažilo?“
„Bol to začiatok atletickej sezóny, boli to naše prvé preteky

a boli sme veľmi rady, že dopadli,
tak ako dopadli. Dosiahnuté výkony boli pre nás veľmi milým
prekvapením. Ja (Stanka) som ani
nečakala, že skočím až toľ ko,
koľ ko som skočila. Skákalo sa
nám dobre, atmosféra bola výborná.“
„Pripravovali ste sa na túto
súťaž nejako špeciálne?“
„Absolvovali sme zimnú prípravu, ktorá je cielená na slovenský šampionát v atletickom viacboji, ktorý sa bude konať až
koncom februára 2014. Túto súťaž sme brali ako kvalitný výškarský tréning, na ktorom sme si
chceli vybehať rozbeh. Súťažili
sme po polroku prvý raz v tretrách, keďže doma vo Svite v telocvični sa tréningy v tretrách absolvovať nedajú.“
„Aké máte plány na túto sezónu?“
„Chceli by sme absolvovať
spomenutý halový slovenský
šampionát vo viacboji a halové
majstrovstvá Slovenska v individuálnych disciplínach.“
„A v lete?“
„Chceli by sme úspešne súťažiť
na majstrovstvách Slovenska

a pokúsiť sa o splnenie limitov na
juniorské majstrovstvá sveta,
ktoré sa tento rok budú konať
v USA.“
„Je o vás oboch známe, že ste
vynikajúce študentky bilingválnych gymnázií (Lenka študuje v Poprade na slovenskonemeckom gymnáziu, Stanka
v Liptovskom Mikuláši na slovensko-anglickom gymnáziu.)
Ako sa vám darí tak úspešne
zvládať štúdium i tréning?“
„Obe v tomto školskom roku
maturujeme zo slovenského jazyka. Dá sa to zvládnuť. Obe
vieme, aký máme každý deň program a snažíme sa ho dodržať.
Stredoškolskí profesori nám vychádzajú v ústrety.“
„Máte nejaký návod na dosiahnutie športových úspechov?“
„Nevzdávať sa. A trénovať.“
„Čo by ste odkázali mladým
športovcom i ostatným čitateľom do roku 2014?“
Veľa úspechov, hlavne veľa
zdravia, šťastia a splnenie všetkého, čo si želajú.“
-db-

Mesto Svit

1-2/2014

O pohár primátora

Stolnotenisový klub Adento Svit 11. januára 2014 zorganizoval už po
20-ty krát stolnotenisový turnaj registrovaných a neregistrovaných hráčov o Putovný pohár primátora mesta Svit a 5. ročník Memoriálu RNDr.
Dušana Budzáka.
Turnaja sa zúčastnil rekordný počet ďakovanie patrí nielen súťažiacim za dissúťažiacich - 76, z toho bolo 10 žien. ciplinovanú účasť, ale najmä za športové
Turnaj otvorili primátor mesta R. Abra- majstrovstvo, čím potvrdili športovú úrohám, generálny riaditeľ VÚCHV, a. s., M. veň tohto turnaja.
Ďakujem spoluorganizátorom: S. KleiBudzák a zástupca SOŠ R. Kolárik.
novej, Mgr. L. Mačugovej, Mgr. J. RyVýsledky:
šovi, D. Krišandovej, J. Popadičovovi,
Muži – registrovaní:
P. Herákovi, vedeniu SOŠ a ďaľším, ktorí
1. Miroslav Jambor
prispeli rôznym spôsobom k tomu, že
2. Jaroslav Pramuk
turnaj bol úspešný po športovej a orga3. Matej Harabín
nizačnej stránke. Osobitné poďakovanie
Muži- neregistrovaní:
patrí Mestu Svit a sponzorom: VÚCHV
1. Milan Suranovský
– Ing. M. Budzákovi, Nadácii Chemosvit,
2. Miroslav Šifra
Nord Svit, JUDr. M. Bezákovi, I.Antalovi
3. Jozef Fajdel
z Tatrasvitu, Obchodnému centru Svit
ženy:
V. Schnágerovi,L. Balogovi, P. Juščákovi,
1. Kristína Maliňáková
I. Krišandovej, M. Škutovi, J. Matlovi, L.
2. Monika Podolínska
Bodymu, G. Kováčovi, R. Klukanovi,
3. Mária Lapšanská
Sklenárstvu Svit, J. Lisoňovi. Je potešiMix:
teľné, že vo Svite sa začína stolnému te1. K. Maliňáková – M. Jambor
nisu opäť dariť. Medzi nás chodí čoraz
2. M. Podolínska – L. Rezníček
viac mladých ľudí a tak v stredu a piatok,
3. N. Pekarčíková – M. Pisarčík
kedy máme tréningy, radi privítame ďalštvorhry:
ších adeptov tohto športu,“ povedal
1. Miroslav Jambor – Milan Maliňák
nám hlavný organizátor turnaja, pred2. Matej Harabín – Kamil Kovalčík
seda klubu Adento Jozef Klein.
3. Ján Kelbel – Štefan Vnenčák
M. Jurčák
„Som rád, že v jubilejnom ročníku sa
zúčastnil rekordný počet súťažiacich. Po-
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Ján Popadič a Pavol Herák dozerali na bezproblémový priebeh turnaja. Foto: M. Jurčák

Pred záverom súťaže

Basketbalisti extraligovej Iskry Svit mesiacom
február ukončia základnú časť ligy po ktorej
podľa umiestnenia bude nasledovať play off.
V prvú februárovú sobotu domáca Iskra Svit hostila
majstra Slovenska Inter Bratislava a po veľmi zlom
začiatku domácich hráčov (prehrávali o 20 bodov)
poslednú štvrtinu vyhrali nevídaným spôsobom 21: 4
a tak prehra o tri body v pomere 67: 70 až tak nebolela. Svit bojuje o výhodnú pozíciu zo 4. miesta s Komárnom a Prievidzou. Na domácej palubovke sa basketbalisti Iskry Svit do konca súťaže stretnú 22. 2.
s Prievidzou a posledný zápas súťaže s Nitrou odohrajú 1. 3.2014.
-ák-

SLOVAK WINTER MTB TROPHY

Získavať mladých adeptov

Výbor basketbalového klubu Iskry Svit pod vedením prezidenta
klubu Ing. Jána Drobného si okrem činnosti extraligového družstva
dáva za cieľ spopularizovať basketbal medzi mládežou. Takto chodia
profesionálni tréneri na tréningové hodiny mládežníckych družstiev
a taktiež chodia medzi nich aj hráči. Od basketbalovej sezóny
2013/2014 vo východnej tribúne sú sústredení mladí adepti basketbalu pri každom extraligovom zápase a hráči Svitu si s nimi pred zápasom podávajú ruky, čo u týchto mladých ľudí zanecháva veľmi
dobrý dojem a pocit spolupatričnosti hráč – divák.Na obr. fandiaci
mladí adepti basketbalu vo Svite.
Foto: M. Jurčák

V sobotu 18.1. 2014 sa traja cyklisti z CK ENERGIA Svit zúčastnili 6. ročníka zimného maratónu,
ktorý sa konal v Bratislave.
Štart aj cieľ bol na Železnej Studienke a jazdilo sa
po okolitých lesoch. Rekordný bol počet účastníkov
- okolo 380 - a i medzinárodná účasť z Čiech, Maďarska, Rakúska, Rumunska a Belgicka. Trať 29 km
stúpala 680 výškových metrov. Povrch bol prevažne
blatistý a teplota okolo 10 st. - skôr neskorá jeseň
ako zima. Súťažili sme v kategóriách muži: 30-39 rokov a muži: 40-49 rokov. V 1. kat. štartovalo asi 130
bikerov a s časom 01:05:01 zvíťazil WOUTER Cleppe
(BEL). Náš Jaroslav Žec prešiel cieľom 23. s časom
01:36:31 a Ján Husár skončil 73. (02:01:12). V 2. kat.
(79 štartujúcich) zvíťazil J. Buchtik čas: 01:17:10 a J.
Bučina skončil 9. s časom 01:38:45.
Ján Bučina

Futbalisti v príprave

Futbalisti FK Svit účinkujúci v IV. lige po neúspešnej jeseni
začali s prípravou na jarnú časť už 7. januára 2014 pod vedením
trénera Milana Jambora. I keď je v prvom rade úloha výboru
FK pod vedením Ing. Milana Fecku káder doplniť, s kondičnou
prípravou začali hráči, ktorí odohrali jesennú časť ligy.Vzhľadom
na priaznivé poveternostné podmienky už odohrali aj prvý prípravný zápas v Sp. Belej na umelej tráve s Popradom "B". ák
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