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63. výročie oslobodenia
V pondelok 28. januára 2008 si mesto Svit, členovia MO
SZPB, zástupcovia svitských podnikov, občania a mládež
mesta pripomenuli 63. výročie oslobodenie mesta počas II.
svetovej vojny.
Vence k pomníku padlých po nie ZSŠ vo Svite rozhodlo umožbásni položili zástupcovia mesta, niť žiakom maturitného ročníka a
členovia MO SZPB, predstavite- žiakom II. ročníka Združenej
lia Tatrasvitu Socks, a. s., a Che- strednej školy sa aktu kladenia
mosvitu, a. s.
vencov pri príležitosti oslobodeK účastníkom pietneho aktu sa nia mesta zúčastniť. Ako nám poprihovoril
primátor
mesta vedali pedagogickí pracovníci
PaedDr. Rudolf Abrahám, ktorý ZSŠ Mgr. Ľudmila Salzmannová
pripomenul historickú udalosť a Mgr. Rudolf Kolárik, žiaci pospred konca druhej svetovej voj- zvánku prijali s pochopením a s
ny. Mala veľký význam pre ďaľší úctou k minulosti sa pietneho akrozvoj mesta a svitských podni- tu zúčastnili.
kov. V príhovore ocenil všetkých,
V programe pietneho aktu klaktorí v tých rokoch pôsobili vo denia vencov MO SZPB bola aj
Svite a podieľali sa na jeho roz- schôdza jeho členov v Spolcent-

Mestské zastupiteľstvo vo Svite

Schválené priority
V úvode zasadnutia vystúpil predseda Klubu dôchodcov
Pod Skalkou A. Tokár, ktorý predniesol požiadavky a návrhy organizácie dôchodcov na skvalitnenie života a prostredia v tejto časti mesta (prestavba ZUŠ na Domov dôchodcov, zľavy na stravu a poplatky za komunálny odpad pre
dôchodcov nad 70 rokov, osadenie takých istých hodín,
ako vo Svite aj Pod Skalkou...). Po ňom sa ujali slova zástupcovia podnikateľskej obce a žiadali o prehodnotenie
termínov platieb nájomného.
Následne hlavný kontrolór
Ľ.Budzák predniesol kontrolu plnení uznesení, správu o

NOVINY SVIT
aj na internete:

www. svit. sk

vykonaných kontrolách a program
svojej činnosti na rok 2008, ktorý bol
schválený. Poslanci schválili nový cenový výmer Rehabilitačného strediska
vo Svite, v ktorom došlo k zvýšeniu celodenného vstupného pre všetky vekové kategórie o 10,- Sk. Vstupné na
2 hod. sa zvýšilo u dospelého o 10,- a
u dôchodcov a detí o 5,- Sk. Permanentka na 10 vstupov bude drahšia o
100,- Sk pre dospelých a deti o 50,Sk, žiaci škôl a CVČ v rámci vyučovania zaplatia z doterajších 10,- Sk od 1.
marca 15,- Sk a členovia mestských
športových klubov a iných OZ po
predložení a schválení žiadosti v rámci
tréningu a rehabilitácie zaplatia viac o
5,- Sk – teda 25,- Sk. Ostatné poplat(Pokrač. na 2. strane)

Demografický vývoj
Pre zaujímavosť sme siahli do evidencie obyvateľstva Svitu a
zistili nasledujúce skutočnosti:
V roku 2007
Prisťahovaných občanov: 100
Narodených detí - 62 (dievčat
Odsťahovaných zo Svitu: 134
34, chlapcov 28).
Z uvedeného vyplýva, že náš
Úmrtí - 84 (žien 44, mužov Svit sa „zmenšuje“, avšak nová
40). Je to o 11 viac, ako vlani. výstavba by mala priniesť do taPresne 84 úmrtí bolo aj v roku kejto štatistiky pozitívnejšie čís2002 – po iné roky podstatne la. Svit má k 1. 1. 2008 7426
-vžmenej.
občanov.

voji, čím spôsobili prudký rast
priemyselnej výroby. Ten znamenal vznik pracovných príležitostí,
príliv mladých ľudí, veď nie nadarmo sa vtedy hovorilo o Svite
ako o meste mladých.
Preto bolo potešiteľné, že po
rokoch, kedy sa pietne akty kladenia vencov konali vo Svite
väčšinou len za prítomnosti starších ľudí bez mládeže, sa vede-

re, kde predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s. Chemosvit Ing. Michal Ľach prevzal
Čestné uznanie SZPB, ktoré
udelila rada SZPB“ Za zásluhy v
národnom boji za oslobodenie a
proti fašizmu, za rozvíjanie odkazu Slovenského národného povstania, za dlhoročnú aktívnu
zväzovú činnosť a spoluprácu“.
M. Jurčák
Januárové vítanie nových Sviťanov.

Foto: A. Pálešová
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CVČ pre najmenších
Aby deti už v predškolskom veku nadobúdali návyky ako správne využívať voľný čas,
a tak rozvíjať svoje záujmy a zručnosti, vytvára
Centrum voľného času vo Svite priaznivé podmienky.
Pre deti z materskej školy aj v tomto školskom
roku otvorilo CVČ vo Svite krúžky: výtvarný, tanečný, jazyk anglický a logopedický.
Na výtvarnom krúžku sa deti učia esteticky vnímať ľudí, prírodu, veci okolo seba a vyjadriť svoj
vlastný pocit a fantáziu. Práce vystavujeme v MŠ,
ale aj iných priestoroch. V tanečnom krúžku sú
samé dievčatá. Nacvičujú tančeky, s ktorými vystupujú na rôznych podujatiach, naposledy na
veľkom karnevale masiek. Na jazyku anglickom
sa hravou formou učia jednoduché slová a pojmy
a tak získavajú prvé základy v cudzom jazyku. Deťom s chybami výslovnosti pomáha návšteva logopedického krúžku. To všetko pod vedením skúsených pedagógov a v dobrej spolupráci s MaterViera Zemanová
skou školou vo Svite.

Pomôžte nám
Milí spoluobčania, boli by sme veľmi radi, keby ste nám akoukoľvek formou
pomohli pri objavovaní, resp. zviditeľňovaní takých našich spoluobčanov, ktorí sú výnimoční svojimi záľubami – zberateľstvom, talentom, mimoriadnou
zručnosťou, resp. čímkoľvek, čo je hodné povšimnutia si aj nás – mestských
novín a tým i širšej verejnosti. Budeme vám vďační, ak nám telefonicky, resp.
písomne, či mailom „pošuškáte“, kto by si takúto našu pozornosť rozhodne
zaslúžil.
Zároveň vás opakovane prosíme o zapožičanie vzácnych fotografií z histórie
nášho mesta (vrátane zaujímavých, významných občanov) do našej pripravovanej knižnej publikácie k výročiu založenia mesta Svit, ktoré si pripomenieme v lete 2009. Fotografie, samozrejme, hneď vrátime.
Budeme radi, ak pri podobe a obsahu novín i pripravovanej knihy budete
nápomocní aj vy, milí spoluobčania. Vopred vám ďakujeme.
Redakcia

Stretnutie k cene tepla
Mesto Svit pripravuje vo februári stretnutie domových dôverníkov a predsedov
spoločenstiev vlastníkov bytov so zástupcami Energochemu, a. s., poslancami MsZ
a pracovníkmi Bytového podniku Svit, s. r. o., ohľadom ďalšieho vývoja ceny tepla
v meste. O termíne budú dôverníci a predsedovia SVB včas osobne informovaní.

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

ky ostali nezmenené. Výmer platí od
1.marca 2008. Dôvodom tohto zvýšenia je to, že náklady sa každoročne
zvyšujú a doterajšie vtupné na túto
skutočnosť nereagovalo. Je to krok na
zníženie straty, ktorá je v súčasnej dobe 4 mil. korún.
Rokovalo sa aj o zmene organizačnej štruktúry Mesta Svit a schválené
bolo rozšírenie úseku správy majetku
o 1 miesto pre poskytovanie služieb
občanom Pod Skalkou, vytvorenie
úseku investičného rozvoja Oddelenia

V bode interpelácie ako prvá vystúpila V. Horňáková. Zaujímala sa o to,
kto vlastní osvetlenie pri klzisku, poukázala na potrebu pripojenia vody a
elektriny predajcom v stánkoch na
SAD a zaujímala sa o renováciu mestského rozhlasu. Ľ. Rešovská sa opýtala na rekonštrukciu chodníka na
Ul.SNP a primátora, či nezmenil názor
na uverejňovanie niektorých názorov
občanov v mestských novinách. Primátor odpovedal, že zmenil. I. Zima
sa opýtal na doterajšie skúsenosti s
triedeným odpadom aj v školách, vy-

Dôležitým bodom rokovania bolo schválenie priorít na tento rok. Sprevádzala ho bohatá diskusia a nakoniec boli schválené tieto zámery:

Blok C (Mladosť) – vlastné prostriedky
Rekonštrukcia fasády, okná Domu kultúry
Oprava fasády, budova pošty
Sídlisko E – komunikácia k novým bytovkám
Rekonštrukcia chodníkov a ciest
Projektové a prípravné práce všeobecne
Realizačné projektové dokumentácie
Parkovisko pred zdravotným strediskom
Jednodňová chirurgia – úprava Zdrav.strediska
Cesta - Spitpack-cintorín
Spolu

ŽP a technických činností s 1 pracovným miestom a rozšírenie finančného
úseku o 1 pracovné miesto. Schválené bolo VZN č. 2/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach vo Svite.
Poslanci schválili komisiu na určenie
hodnoty predajnej ceny majetku Bytového podniku a pracovnú skupinu,
zodpovedajúcu za prípravu a hladký
priebeh zavedenia eura.
Zastupiteľstvo uložilo prednostovi
MsÚ predkladať do MsZ len úplné materiály, ktoré zabezpečia relevantné
hlasovanie poslancov MsZ.

7 600 000
3 700 000
3 600 000
800 000
4 300 000
750 000
4 000 000
2 500 000
500 000
2 200 000
29 950 000 Sk

jadril názor, že v systéme chýba osveta, nadviazal L. Potočný otázkou, čo
má ľudí motivovať k tomu, aby odpad
triedili. J. Timkovič sa zaujímal o optickú sieť v meste a poukázal na dlhé čakacie lehoty v Zariadení opatrovateľskej služby. L. Potočný za opýtal na
dopravnú značku „zákaz státia“ v
spodnej časti Mierovej ulice – táto zóna je z pohľadu parkovania a prejazdu
autobusu MHD problematická.
M. Martočko sa zaujímal o výsledok
kontroly merača tepla v bytovom dome – odpovedala riaditeľka BP Svit,

Nový, bezbariérový vstup do budovy, kde sídli Mestský
úrad Svit.
Foto: M. Jurčák

s.r.o. I. Korenková, že predmetné zariadenie je v poriadku. I. Zimu zaujímalo, ako
dopadnú stromy pred Zdravotným strediskom v súvislosti s výstavbou parkoviska.
R. Škovira povedal, že väčšina ich musí padnúť, ale nie
všetky.
Diskusia sa niesla v téme
ceny tepla na nastávajúce
obdobie, termínov platieb
nájomného pre podnikateľské subjekty, hlasovacieho
zariadenia pre poslancov
(názor. I. Zimu je, že pre 12
poslancov nie je potrebné).
M. Berkeš sa vyjadril k dôležitej otázke a tou je majetok
mesta – poukázal na potrebu racionálneho zhodnotenia tohto majetku s tým, že
konkretizoval 3 objekty a jeden pozemok, ktoré by sa
mohli v dohľadnej dobe ponúknuť na predaj.Ide o pozemok – parcelu pri skleníkoch

a ZO Máj, budovu, kde sídli
Železiarstvo pri Sintre, budovu predajní Tatrapeka a Nord
pri štadióne a budovu, kde je
firma Tatragas – pri hlavnej
ceste. Ľ. Rešovská sa vyjadrila k tomu, že doba mesačných prázdnin v MŠ je na diskusiu a poukázala na pracovnú dobu v MŠ – podľa nej by
mala byť najmenej do 16.30
h. Primátor odpovedal, že to
je v kompetencii Rady školy
a rodičovského združenia. Ľ.
Rešovská sa opýtala na
dôvod maľovania ZOS v tomto období – J. Soliarová to
odôvodnila počtom klientov
– momentálne nebol plný
stav a bolo možné ich presúvať podľa potreby. V závere si
Ľ. Rešovská s náčelníkom
MsP vymenili názory na riadenie, resp. reguláciu dopravy mestskou políciou na križovatke pred železnicou.
-vž-
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Náš rozhovor s primátorom mesta PaedDr. Rudolfom Abrahámom
l Primátorom ste sa stali po
rokoch strávených v kresle
poslanca MsZ. Je to zrejme
nemalý rozdiel...
Je to veľký rozdiel. Najmä čo sa
týka zodpovednosti a pracovného
nasadenia.
l Čo ste si zaumienili urobiť
ako prvé?
Za hlavnú úlohu som považoval
spoločne s poslancami formulovať reálne potreby mesta, z nich
vybrať priority podľa dôležitosti a
možnosti mesta a reálne ich v jednotlivých rokoch volebného obdobia splniť. Priority mesta na rok
2007 boli poslancami mestského
zastupiteľstva schválené na realizáciu a boli publikované i v mestských novinách.
l Ako sa ich teda podarilo v
minulom roku splniť?
Môžem smelo povedať, že všetky sme splnili. Jednou z najdôležitejších priorít bolo i je realizácia
rekonštrukcie bloku C hotela Mladosť na byty. S touto úlohou sme
začali ihneď, nakoľko bolo potrebné aktualizovať výkresovú dokumentáciu, zadovážiť potrebné
financie a uskutočniť výberové konanie na dodávateľa. Plnenie tejto
priority sa nám podarilo začať vo
veľmi krátkom časovom úseku.
Ďalej sme celkovo zrekonštruovali cyklistický chodník pozdĺž mesta Svit. Začali sme budovať centrálnu mestskú zónu od budovy
Pošty smerom ku Domu kultúry.
Vybudovali sme nové parkovisko
pred budovou Pošty a z podstatnej časti sme zrekonštruovali južný park pred Domom kultúry, ktorý bude niesť meno zakladateľa
mesta Jána Antonína Baťu. V parku je umiestnený žulový kameň na
ktorý bude umiestnená zakladateľovi mesta pamätná tabuľa. V okolí parkoviska pred Poštou i parkom pred Domom kultúry sme vykonali úpravy zelene a celý pries-

tor osvietili, aby tak bola zvýraznená krása zelene v každom ročnom
období. Okolo južného parku
pred Domom kultúry boli vybudované nové komunikácie zo zámkovej dlažby. Okolo Mierovej ulice
boli nasadené dvojfarebné zelené
záhony, ktoré by mali vyniknúť už
v tomto roku. Z vlastných zdrojov
sme sa pustili do výstavby chodníka pozdĺž ulice Štúrovej zo severnej časti. Príchod zimy nás v práci prerušil, pokračovať budeme
až po Komenského ulicu na jar
tohto roku. Ďalej bola ukončená
výstavba kolumbária a zrealizova-

my, ich riešenie i líšia. Dôležité
však je, že nájdeme konečné riešenie.
l Vo svojej funkcii sa často
stretávate i s médiami. Ako
spolu vychádzate?
Nuž, ako s ktorými. Za ten rok
som sa stretol s viacerými. Boli takí, ktorí informovali o tom, čo som
povedal, skutočne objektívne, ale
i takí, ktorí mali svoju predstavu o
tom, ako by sa daný problém mal
riešiť a čitateľovi ponúkli skreslenú interpretáciu. Mám nemilú
osobnú skúsenosť s novinárkou

Priority prvého roku sme splnili
né nové, bezdrôtové ozvučenie
areálu cintorína. Z tých „menších“
akcií „ sme postavili nové oplotenie futbalového štadióna, nové

Zúčtovanie
hodiny na pôvodné miesto pri
Spolcentre, začali sme s úpravou
fasády Domu kultúry, zo západnej
strany boli vymenené nové plastové okná. Pokračovať budeme v
tomto roku. Z dôvodu vyššej bezpečnosti na cestách sme realizovali farebné priechody pre chodcov a na kritickom úseku pri železničnej stanici sme inštalovali
radary. Samozrejme, tú drobnú,
mravenčiu prácu, ktorú možno
ani nevidieť, nespomínam.
l Ako hodnotíte spoluprácu
s novým poslaneckým zborom?
Myslím, že je na dobrej úrovni.
Poslanci predkladajú veľa rôznych návrhov a podnetov, veľmi
dobre hodnotím prácu všetkých
komisií pri MsZ. Iste, nie vždy sú
rokovania jednoduché, názory
mnohých sa častokrát na problé-

bulvárneho periodika, jej článok a
vyjadrenia musel riešiť kompetentný úrad.
l Ako by ste zhodnotili spoluprácu so spoločenskými
organizáciami a rôznymi záujmovými spolkami v meste?
Máme ich vo Svite dosť a musím
povedať, že sa snažia pracovať
veľmi aktívne. Mesto ich v rámci
svojich možností materiálne podporuje. Je potrebné vyzdvihnúť
aktívnych dôchodcov, ženské organizácie, športovcov, kultúrne
kolektívy. Som prekvapený ich
ochotou pracovať, nasadením a
nápadmi, ktoré realizujú. Je to obrovský potenciál nášho mesta,
ktorému musíme i naďalej pomáhať.
l Vo vašom príspevku na TV
Poprad zaznela úvaha o premiestnení Mestského úradu.....
Áno, pripravujeme návrh na racionálne využitie vlastných budov
v meste. Možno niektorí občania
nevedia, ale MsÚ sídli v budove,
ktorá patrí Úradu práce, platíme
nájom a reálne hrozí i jeho navyšovanie. Takže úvaha o sťahovaní

je racionálna a celkom reálna.
l Čakajú nás ešte tri roky volebného obdobia. Čo to znamená pre primátora?
Nuž, veľa práce. Z vlastných kapitálových zdrojov to budú akcie,
ktoré sú zhrnuté v prioritách na
rok 2008 (sú vymenované aj v
týchto novinách.) Okrem toho máme rozpracované 4 veľké projekty z Európskych fondov. Je to modernizácia základných škôl v meste, rekonštrukcia ZUŠ Pod Skalkou na Domov dôchodcov, rekonštrukcia centra mesta (od Spolcentra po Komenského ulicu) a
vybudovanie optických sietí.
l Budete iste potrebovať
veľkú podporu zainteresovaných.....
Isteže, bez toho nezmôžem nič.
A tak by som chcel aj touto cestou poďakovať všetkým občanom,
ktorým leží osud mesta na srdci,
za ich veľkú podporu a snahu pomôcť. Teším sa na ďalšiu spoluprácu v nastávajúcom volebnom
období.
Za rozhovor poďakovala
V. Žoldáková

OBĽÚBENÁ LEGOPARÁDA
Medzi obľúbené súťaže u mladších žiakov základných škôl
patrí súťaž so stavebnicami pod názvom Legoparáda.
Centrum voľného času vo Svite zorganizovalo 16. a 24.januára
2008 takúto súťaž v oboch základných školách. Deti od prvého do
piateho ročníka si doniesli rôzne stavebnice – Lego, Seva, Cheva,
Plastimat a iné a skladali väčšinou podľa vlastnej fantázie ľubovoľné
objekty – stavby, stroje, postavy i zvieratá. Mali na to 45 minút. Porota mala veľmi tažkú úlohu vybrať tie najkrajšie, pretože všetky boli
zaujímavé. Z oboch ZŠ bolo spolu ocenených 27 detí. Všetci dostali od CVČ pekné vecné ceny.
Z najlepších možno spomenúť zo ZŠ Mierová – Martina Gontkoviča, Maroša Pitoňáka a Adama Beňa, zo ZŠ Komenského – Samuela Salaja, Rudolfa Škoviru a Eduarda Meriača.
Aj takto si deti majú možnosť rozvíjať technickú predstavivosť,
zručnosť a šikovnosť.
Viera Zemanová
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Náš rozhovor s MUDr. Dušanom Suchým, NsP Poprad
Verejnosť mesta už možno zaregistrovala skutočnosť, že od
1.januára 2008 sa vo Svite skončila prevádzka LSPP (lekárska
služba prvej pomoci). Na príčiny tohto kroku sme sa opýtali
riaditeľa úseku liečebno-preventívnej starostlivosti Nemocnice
Poprad, a. s., MUDr. Dušana Suchého.
Lekárska pohotovosť vo Svite má dlhoročnú históriu
a tradíciu. Bolo nutné pristúpiť k jej zrušeniu?
Doterajší stav v našom okrese
bol skutočne nadštandardný.
Mal 3 miesta výkonu tejto služby
– Poprad, Svit a Vysoké Tatry.
Zvyčajnou praxou nielen v rámci
VÚC Prešov, ale i Slovenska je
jedno miesto výkonu LSPP pre
okres, ktoré je podľa počtu obyvateľov daného regiónu obsadené jedným, resp. dvomi lekármi.
V okrese Poprad v rámci troch sídiel LSPP to boli až štyria lekári,
čo samozrejme prinášalo zvýšené požiadavky na samotných poskytovateľov, teda všeobecných
lekárov. Pre zrušenie tejto služby
hovorí aj štatistický prehľad jej
využívania vo Svite za rok 2007.
Priemerný počet ambulantne
ošetrených pacientov bol 3-4
denne, počet výjazdov nedosahoval ani jeden celý v priebehu
dňa. Problém vo Svite pokračoval aj vtedy, ak boli potrebné ďalšie vyšetrenia v rámci komplexného diagnostického reťazca,
ktorými na druhej strane v plnej
miere disponuje LSPP v Poprade. Naviac, dostupnosť lekárne
v pohotovostnej službe vo Svite

je nedostatočná, pacient po
ošetrení na LSPP musel tak, či
tak pre lieky ísť až do Popradu.
Taktiež sa zvýšila dostupnosť
RLP a RZP v celom popradskom
regióne, čo čiastočne odbremenilo výjazdovú službu LSPP.
Takže to zhrniem: slabá vyťaženosť LSPP vo Svite v porovnaní

v našom rezorte a ich následky.
Ako pri riešení tejto otázky
prebiehala
komunikácia
s Mestom Svit?
Musím povedať, že na opakovaných rokovaniach s predstaviteľmi mesta Svit na úrovni primátora a poslancov mestského zastupiteľstva, kde sme upozorňovali na problémy v organizácii
a prevádzke LSPP vo Svite, sme
nedokázali dospieť k jednoznačnému výsledku. Opakovane sme
apelovali na Mesto (od septembra 2007), aby participovalo fi-

vyhľadať ošetrenie na pohotovosti v areáli Nemocnice Poprad
v poliklinickej časti na prízemí pri
lekárňach. Je tam ambulantná
služba non stop – počas pracovných dní od 15.30 do 7.00 ráno
a cez víkendy od 7.00 do 7.00
hod. Pokiaľ si stav občana vyžaduje návštevu lekára doma,
k dispozícii je číslo pevnej linky
na dispečing popradskej nemocnice - 052/7125 310. V prípade akýchkoľvek pochybností
o zdravotnom stave a potrebe
zásahu máme integrovaný zá-

Lekárska pohotovosť definitívne zrušená
s rovnakou službou v Poprade,
prakticky úplná absencia lekárenskej pohotovostnej služby vo

Na aktuálnu tému
Svite, neporovnateľne slabšia
možnosť komplexnej diagnostiky
pacienta v nadväznosti na vyšetrovacie možnosti a v neposlednom rade aj ekonomický výsledok pohotovosti, ktorej činnosť
musela Nemocnica Poprad dotovať z vlastných prostriedkov.
Všetky tieto skutočnosti nás donútili pristúpiť k predmetnému rozhodnutiu, ktoré vlastne reaguje
na vývoj v zdravotníctve, reformy

nančne na jej prevádzke (tak,
ako to je vo Vysokých Tatrách,
kde Mesto finančne túto oblasť
„drží“ - musím povedať - zatiaľ).
Vo Svite sme sa s takouto snahou nestretli. Takže nebolo inej
cesty. Pohotovosť síce chceli
zachovať, ale bez doriešenia
otázok finančného krytia a personálneho zabezpečenia. Je ale
pravdou, že už aj Vysoké Tatry
uvažujú o redukcii svojich služieb
(ordinačných hodín) a obrátili sa
na nás, aby sme im pomohli.
Na koho sa má teda občan,
ktorý potrebuje tento druh lekárskej služby večer, či v noci obrátiť?
Občan, resp. pacient môže kedykoľvek v čase prevádzky LSPP

chranný systém, je možné vytočiť čísla 112, resp. 155, kde sa
ozve dispečer, ktorý je po komunikácii s pacientom schopný posúdiť, ako postupovať a akú pomoc zabezpečiť. Či už Rýchlu lekársku pomoc, Rýchlu zdravotnícku pomoc, alebo výjazdového
lekára LSPP.
Na záver ostáva veriť, že tento
nepopulárny krok bude občanmi
prijatý s primeraným pochopením a uznaním všetkých dôvodov, ktoré ho sprevádzali. Ostane našou snahou túto službu poskytovať rýchlo, komplexne, kvalitne a k spokojnosti všetkých pacientov.
Za rozhovor poďakovala
Veronika Žoldáková

Aktívny život seniorov
Členovia Klubu dôchodcov vo Svite sa
17. 1. 2008 stretli na zhodnotení činnosti
za rok 2007 aj za prítomnosti primátora
mesta PaedDr. Rudolfa Abraháma.
Pri hodnotení bolo
konštatované, že záujem o činnosť v klube
dôchodcov
rastie,
z 98 prihlásených dôchodcov je 78 žien.
Činnosť klubu je rôznorodá, preto by bolo
dobré, aby sa do činnosti klubu zapájali
mladší občania mesta
- dôchodcovia a tak
realizovali svoje záujmy.
Zo života klubu
v uplynulom roku je
hodné spomenúť tieto
aktivity: návštevy chorých,
blahoželania

k narodeninám a stretnutia jubilantov, zdravotné prednášky, aj
duchovného zamerania, ďalej zájazdy do
Poľska na trhy, poznávacie po Slovensku,
aktivity členov počas
Dní mesta, stretnutie
s Klubom Smer - SD
vo Svite, akcia pri príležitosti výročia SNP
so zapálením vatry,
pomoc pri výstave
ovocia a zeleniny
v meste, brigádnická
činnosť a mnohé ďalšie aktivity členov, ktorí pripravili vlastné kultúrne programy (spe-

vokol Senior, B. Bendíková, W. Dicházi,
M. Voščeková).
Za 34 rokov pôsobenia Klubu dôchodcov vo Svite sa latka
kvality práce zvyšuje,
čo je zásluha najmä
predsedníčky klubu
Bernadety Točekovej,
ktorá je na čele klubu
už 11 rokov a samozrejme aj ďalších členov výboru, ktorí pripravujú pre členov
program.
O tom, že to robia
dobre, svedčí záujem
členov klubu o činnosť a to je pre aktívny
dôchodcov
život
v meste veľmi dôležité.
B.B.

Seniori v maďarských „kalapoch“
Združený spevokol Senior v závere októbra minulého roku vycestoval do maďarského mesta Sátoraljauhely na pozvanie vedúcej tamojšieho Klubu dôchodcov. Nasadli do troch áut a do tohto mestečka neďaleko našich hraníc šťastlivo dorazili. Ich vystúpenie tlmočil
Alexander Tokár, ktorý jediný z 13 členného zboru hovorí aj po maďarsky. Zazneli piesne slovenské i maďarské. Spevy popretkávali
vtipné vstupy žien – domácich ľudových rozprávačiek – samozrejme
v maďarčine. Naši speváci boli štýloví – nasadili si aj kalapy a vhodne tak dotvárali príjemnú atmosféru stretnutia. Nechýbali naše temperamentné melódie a typický maďarský čardáš, ktorý roztancoval
i členov tamojšieho klubu. Našich spevákov si uctili vynikajúcimi maďarskými špecialitami, vymenili si navzájom skúsenosti i zážitky a večer sa seniori plní dojmov vrátili domov – do Svitu.
-red-
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Ocenenie Pamätnými listami svätého Gorazda
Počas posledného pracovného týždňa pred vianočnými sviatkami ocenilo Ministerstvo školstva SR najúspešnejších študentov stredných a základných škôl, ktorí reprezentovali Slovensko na medzinárodných vedomostných a športových olympiádach.
mal dvojnásobné zastúpenie.
Alena Dolanská zo Združenej
strednej školy Svit (na foto) reprezentovala Slovensko 25.30. augusta 2007 na medzinárodnej súťaži v Chorvátsku
Grand Prix Chimique. Spomedzi 29 súťažiacich z 11 krajín získala striebornú medailu.
Bývalý žiak ZŠ Mierová Svit,
obyvateľ Svitu, v súčasnosti
študent Gymnázia Poprad, Dominika Tatarku, Vladimír Boža
(vľavo) počas letných prázdnin
získal tri medaily, a to z týchto
súťaží: Medzinárodná fyzikálna
olympiáda - Irán (337 súťažiacich, 76 krajín) - strieborná
medaila. Medzinárodná informatická olymNa slávnostnom ocenení si knižnú od- piáda - Chorvátsko (290 súťažiacich, 77
menu prevzalo 33 študentov, pričom Svit krajín) - strieborná medaila.

Stredoeurópska informatická olympiáda - Česko (34 súťažiacich, 7 krajín) - bronzová medaila.
Informatiku ho vyučuje už štvrtý rok Mgr.

Jana Kaprálová - obyvateľka Svitu, časti Pod
Skalkou, ktorá sa mu venuje i mimo vyučo-dbvania.

Veselé masky na karnevale

Vo štvrtok pred polročnými prázdninami zorganizovalo Mesto Svit
s CVČ veľký celomestský karneval. Navštívilo ho množstvo masiek
a tentokrát aj 80 prázdninujúcich detí z Poľska, z ktorých sa niektorí stihli „zamaskovať“. TK Fantázia Svit, tanečný krúžok detí MŠ
pri CVČ, hry, tombola, oceňovanie masiek, veselá diskotéka – to
všetko si užívali deti pri výzdobe, za ktorú ďakujeme ZUŠ – výtvarnému odboru. -vžFoto: M. Jurčák
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Ešte raz kauza škôlka...
Pri príprave decembrového čísla sme do redakcie dostali dva listy našich občanov, týkajúce sa tej istej témy –
pôsobenia učiteľky MŠ vo Svite, ktorá sa od svojich kolegýň líši oblečením, nakoľko je rehoľníčkou. Naši občania
iste o tejto „kauze“ vedia aj z iných médií.
Z pochopiteľných dôvodov sme od uverejnenia týchto listov v čísle, ktoré prišlo občanom pod vianočný stromček
upustili, nakoľko sme presvedčení, že s podstatou Vianoc
prinajmenšom „neladia“ (veríme, že po ich prečítaní nám
dáte zapravdu). Máme nielen právo, ale i povinnosť, aby
sme dbali na obsah i rozsah nášho periodika, vrátane vyváženosti názorov. Zároveň však nikomu neupierame právo na slobodu prejavu a zaraďujeme ich do dnešného vydania v plnom znení (napriek nemalému rozsahu).
Vážení spoluobčania,
nemyslela som si, že ako poslankyňa svitského zastupiteľstva budem nútená vyjadriť svoj
názor v mestských novinách bez
toho, aby som v nich hodnotila
zmysluplnú prácu zastupiteľstva.
Po prečítaní si niekoľkých
článkov z rokovaní zastupiteľstiev v mestských novinách, ale
aj iných článkov, musím využiť
svoje právo na slobodu prejavu a
vystúpiť proti jednostranným informáciám tvorcov novín. Na slobodu prejavu sa musím odvolať
preto, že toto právo bolo porušené u občianky, ktorá reagovala na článok uverejnený v mestských novinách zo svojho pohľadu, ale aj pre odmietnutie uverejniť výzvu k problematike záhradkárov u inej občianky. Vraj
sa v našich novinách nebudú
uverejňovať názory, ktoré občanov rozdeľujú (primátor mesta na
októbrovom zastupiteľstve)! Ono
ani tak nejde o uverejňovanie názorov, ako o to, aby sme neprijímali rozhodnutia, o ktorých už
dopredu vieme, že budú polarizovať spoločnosť. Po 17-tich rokoch od „nežnej“ sa teda v mestských novinách, ktoré sú financované z peňazí všetkých občanov mesta, zavádza cenzúra. Ty
môžeš napísať, ty nemôžeš, lebo sa niekomu (!) tvoj názor nepáči! Myslím si, že občania nášho mesta sú inteligentní a dokážu si na každý problém utvoriť
vlastný názor, ak majú dostatok
informácií – z jednej i z druhej
strany.
Už na niekoľkých zastupiteľstvách sa poslanci venovali
okrem iného sťažnostiam rodičov, ktorí nesúhlasia s výchovou
našich najmenších vo verejnej
škôlke predstaviteľkou rímsko katolíckej cirkvi (RKC). Všetky informácie, ktoré boli doteraz uverejnené na túto tému, boli väčši-

nou obmedzeným parafrázovaním poslankyne Rešovskej, ktorá nesúhlasí s rekatolizáciou verejnej školy. S pôsobením predstaviteľky RKC v škole rovnako
nesúhlasia aj iní poslanci, kto-

List poslankyne
rých parafrázovanie, okrem
MUDr. Lőrinca, som však v
mestských novinách nikdy nenašla. Keď som si prečítala článok
z rokovania septembrového zastupiteľstva, pripadá mi to tak,
že výhrady má opäť len Rešovská, ktorej primátor nesplnil akési „očakávania.“ Ja som sa ale
na zastupiteľstve vyjadrila jednoznačne - primátor mesta na zastupiteľstve približne pred polrokom verejne prisľúbil, že pracovnú zmluvu s predstaviteľkou
RKC síce dodrží, pretože ju zdedil po predchádzajúcom primátorovi, ale viac ju nepredĺži! Rovnako sa primátor vyjadril aj pred
pani J. P. s tým, aby tomu sťažovateľky dali pokoj, vydržali pol
roka a problém sa vyrieši. Takže,
vážená V. Ž., to nebolo „nejaké
moje nedefinované osobné“
očakávanie, ktoré mi mal primátor splniť. To bol verejný prísľub
primátora zastupiteľstvu a splnenie slova primátora, na ktoré
som čakala rovnako, ako aj iní
poslanci a „menšina“ občanov
po oznámení, že pracovný pomer s predstaviteľkou RKC nebol ukončený! Dôkazom, že viacerí poslanci s vyučovaním predstaviteľov akejkoľvek cirkvi vo
verejných školách nesúhlasia, je
hlasovanie o vypracovaní smernice, na základe ktorej v školách
nebudú vyučovať mníšky v hábitoch, moslimky v búrkach, židia
v jarmulkách, ale ani príslušníci
občianskych združení v hnedých, čiernych či zväzáckych

uniformách. Za takúto smernicu
hlasovalo päť poslancov, dvaja
boli proti a jeden sa zdržal. Primátor mesta ale vypracovanie
smernice pozastavil.
Nikto však ale ani raz nevysvetlil, prečo niektorí rodičia a nakoniec i poslanci odmietajú pôsobenie katolíckej cirkvi vo verejnej
škole. Len na chvíľu si predstavme situáciu, keby v katolíckej
cirkevnej škole a na povinnom
náboženstve (katolíckom) začala
učiť evanjelická farárka, pravoslávny kňaz, kazatelia rôznych
iných cirkvi, len nie katolíckej a v
blízkej dobe i hinduistickí, budhistickí či moslimskí duchovní. Tí
by nenásilne, krôčik po krôčiku,
preferovali názory, ktoré sa nezhodujú s princípmi RKC, i keby
navonok tvrdili, že nič také nerobia.
Boli by rodičia katolíckeho vierovyznania spokojní a bez obáv
by zverili výchovu svojich detí
predstaviteľom iných náboženstiev? Veľmi pochybujem. Hlavne preto, že už len pri zmienke o
telesných cvičeniach jogy v školách katolícka cirkev veľmi
dôrazne protestovala. Podobne
je to v súčasnosti so sexuálnou
výchovou. Poďme však domov.
Prednedávnom sa veľmi tvrdo
ohradili niektorí katolícki veriaci
vo Svite, keď občianske združenie, presvedčené o správnosti
svojich názorov, umiestnilo na
dvoch miestach vo Svite kamenné stely a projekt mal pokračovať ďalej. Vraj ide o okultizmus a
mesto napriek predchádzajúcemu súhlasu, tento projekt za takmer pol milióna korún zrušilo.
A to boli len obyčajné kamene,
ktoré ticho stáli a keby nepomohli, určite nikomu neuškodia!
Tento problém nesúvisí s nejakou S. Sz., ale jednoznačne s
násilným preferovaním katolicizmu vo verejnom živote a vo verejných školách za cenu porušovania Ústavy ktorá hovorí, že SR
sa neviaže na žiadnu ideológiu
ani náboženstvo. Netolerancia
RKC voči iným názorom a občanom iného vierovyznania a bez
vyznania je nepochopiteľná, pretože katolíckym veriacim štát vytvoril ideálne podmienky, aby
svoje deti mohli vychovávať v súlade so svojim presvedčením.
Keď katolíckym veriacim nevyhovuje verejná škola s povinným
náboženstvom, svoje dieťa môžu
umiestniť v ktorejkoľvek cirkevnej škole. Občanom katolíckeho

vierovyznania nikto, ani iné cirkvi, ani občania bez vyznania do
výchovy deti proti ich vôli nezasahujú. Tak prečo to robí RKC?
Už od nepamäti v medziľudských vzťahoch platí - nerob
iným to, čo nechceš, aby robili
tebe! Do akej školy teda majú
chodiť deti rodičov, ktorí si neprajú výchovu na základe katolíckych dogiem, keď žiadna iná
škôlka okrem verejnej vo Svite
nie je? Verejná škola by mala byť
verejná a dávať istotu, že tu
môžu chodiť bez obáv deti rodičov všetkých vierovyznaní i bez
vyznania.
Musím smutne konštatovať, že
kým katolícka cirkev nezačala
pôsobiť vo verejnej škole, v našom meste neboli nezhody kvôli
viere či svetonázoru. Pochybujem, či medzi kresťanské princípy patrí rozdeľovať občanov
mesta, ale od jej príchodu do
škôlky sa občania rozdelili na
občanov I. kategórie, ktorí majú
všetky práva (katolíci) a na občanov II. kategórie, ktorí nemajú
žiadne práva (ostatné vierovyznania a občania bez vyznania).
Nemajú právo vychovávať svoje
dieťa v súlade so svojim presvedčením, nemajú právo uverejniť svoj názor v mestských novinách, dokonca ani právo na
odpoveď na sťažnosti, ktoré posielali mestu! (Rovnako, právo
na písomnú odpoveď nemá ani
ďalšia občianka mesta, ktorej
primátor neodpovedal ani po
troch mesiacoch!) Mimochodom, primátor sa odvoláva aj na
politické strany, ktoré sú založené na kresťanských princípoch
(!). Prosím, ale problém nie je s
kresťanskými princípmi, problém je iba s katolíckymi princípmi, pretože kresťanské sú všetky
registrované cirkvi na Slovensku
a tie primátor nespomína. Ešte
smutnejšie je, že vedenie mesta
a „väčšina“ občanov viní za tento
stav práve rodičov, ktorí si bránia
svoje právo na výchovu vlastných detí (zabudli naši spoluobčania, ako si bránili právo na výchovu svojich deti vo viere za totality?). Dokonca konkrétnych
rodičov obviňujú z diskriminácie
predstaviteľky RKC a zisťujú si o
nich osobné údaje! A že RKC
diskriminuje takmer 40 percent
rodičov a ich svetonázor, to už
nikoho z katolíckych spoluobčanov nepohoršuje?
PhDr. Ľudmila Rešovská,
poslankyňa MsZ vo Svite
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Ešte raz kauza škôlka...
Vážená redakcia,
dovoľte, aby som reagoval na problém
ku ktorému sa vyjadrovalo pár rodičov –
matiek detí navštevujúcich MŠ na Mierovej ulici v našom meste. Dúfam, že rovnako ako títo rodičia, aj ja dostanem priestor
na vyjadrenie svojho názoru v našich
mestských novinách.
Som otcom dieťaťa, ktoré navštevuje
uvedenú MŠ a priamo triedu, ktorú učí rehoľná sestra Dalmácia. Syn začal do škôlky chodiť v minulom školskom roku a rovnako som bol prekvapený a pobúrený, že
ho bude učiť rehoľná sestra bez toho, aby
sa ma ako rodiča niekto spýtal na súhlas,
alebo ma na túto okolnosť aspoň upozornil. Som síce krstený katolík, považujem
sa však za ateistu a mám veľké výhrady
voči cirkvi. Moja manželka je evanjelického vierovyznania. Počiatočné pobúrenie
nad pôsobnosťou sestry Dalmácie sme
ale dokázali prekonať, povedali sme si, že
to chce čas. Aj ja som bol oslovený pani
J.P. či nepodporím podpisom petíciu na
odvolanie sestry Dalmácie z funkcie. Odmietol som s odôvodnením, že ak postrehnem jej neželané náboženské pôsobenie a vplývanie na syna, budem riešiť
problém inou cestou. Ostatne, pani J.P.
sa pri snahe dosiahnuť svoj cieľ odvoláva
aj na túto petíciu, o ktorej podpore medzi
rodičmi detí v MŠ som sa možno nie iba
ja sám nemal ako presvedčiť. Výsledok
zrejme nebol nikde zverejnený.
Po uplynutí jedného školského roka
a v priebehu druhého môžem ale iba vyjadriť spokojnosť, že syna učí práve aj
sestra Dalmácia. Nechcem dehonestovať
prácu ostatných učiteliek tejto škôlky, každá určite odvádza kus poctivej práce
a prostriedky, nápaditosť ich prístupu
k deťom a ich výchove a výučbe sú viac
ako dobré, sestra Dalmácia sa však stala
synovou obľúbenou učiteľkou. Možno preto, že u nej vycítil ako začínajúci vystrašený škôlkar niečo, čo mu prechod do neznámeho prostredia pomohlo prekonať.
No napriek synovej obľúbenosti tejto učiteľky, pri najmenšom náznaku neželaného
ideologického vplývania naňho, som bol
pripravený zasiahnuť. K žiadnemu ovplyvňovaniu však nedošlo. Preto ma mrzí, že
niekto, koho sa pôsobnosť sestry Dalmácie priamo nedotýka – dieťa pani J.P. nie
je v triede sestry Dalmácie – sa dokáže
oháňať porušovaním svojho práva a slobôd. Pritom si vôbec asi neuvedomuje, že
sú tu práva aj ostatných a vždy sa dá dohodnúť. A to, žiaľ, asi ani naši mestskí poslanci, keď dokážu prijať smernicu určujúcu oblečenie zamestnancov Mesta a organizácii zriadených Mestom, ktorá ide
pravdepodobne nad rámec zákona Slovenskej republiky, lebo u nás nedošlo
k odluke cirkvi od štátu a na školách nie je
zakázané používať náboženské symboly
napr. ako vo Francúzsku. Tiež platí sloboda vierovyznania a zamestnávateľ nemá
právo zisťovať vierovyznanie, alebo znevý-

hodňovať niekoho z dôvodu
viery. Tiež to ako obyvateľ mesta môžem brať tak, že ak ma
zamestnanec Mesta a jeho organizácii neprivíta na pracovisku v obleku s kravatou, mám
dôvod sa sťažovať. Proste to
beriem tak, že ak sa nemôžem
zbaviť niekoho nepohodlného,
príjme sa nezmyselná smernica, ktorá mu bude brániť vo výkone povolania. Veď aký je rozdiel, či niekto ako silno veriaci
nosí na krku krížik, má oblečenú sutanu, alebo nosí kožený
kabát a okuliare a je možno zarytý ateista? Šaty robia človeka? Alebo inak! Ak je cirkev financovaná z verejných zdrojov
a teda aj z dane ateistu, prečo
by nemala odviesť prácu aj
v jeho prospech napr. v oblasti zdravotníctva, školstva, kultúry? Je to len vec pohľadu.

List čitateľa
Žiaľ, Svit má asi veľa netolerantných obyvateľov. Niekomu vadia artefakty – kamene pri križovatkách, inému rádová sestra
v škole. Primátor mesta v nemenovanom
týždenníku naznačí, že v prípade inej viery
ako kresťanskej by postupoval inak. A čo
pán primátor v prípade inej národnosti, farby pleti a podobne? Ako to vychovávame
naše deti, aký im dávame príklad? Veď
s tým všetkým sa stretávajú bežne. Na uli-

ci stretnú aj mníšku, belocha, černocha
a v televízii vidia násilie a bežne si prečítajú hoci rozprávky Dobšinského, kde sa
čert aj peklo spomínajú tiež. Je na dospelých, ako im to podajú, vysvetlia.
Žiaľ, Svit má asi aj veľa ľudí, čo dokážu
mlčať. Mlčať, keď sa deje niečo zlé, čo
škodí nám všetkým. Lebo to už nie je
o jednej učiteľke. Je to o nás, o našom
spolužití a vzájomnej tolerancii. A tak sa
raz možno budem hanbiť povedať, že som
zo Svitu.
Milan Paulíny ml.

Poznámka na záver:
Keďže v liste poslankyne Ľudmily Rešovskej je redakcia našich novín obvinená z cenzúry, nemôžeme nezareagovať. Počas našej práce od roku 2002 sa v našej redakcii objavili rôzne príspevky – aj nemálo kritické, tie do“ vlastnej kuchyne“ - teda s výhradami
voči Mestu, Mestskému úradu, či jeho organizácií. Boli uverejnené, samozrejme s možnosťou vysvetlenia, či vyjadrenia aj „druhej strany“. Dôkazom je náš archív. V rámci zachovania novinárskej etiky nemôžeme uverejniť čokoľvek, čo nám do redakcie príde.
Je a bude našou snahou, aby naše noviny nepoburovali a nevnášali medzi ľudí nevraživosť. Niektoré problémy sa cez noviny jednoducho riešiť nedajú, naopak, môže to veci, či ľuďom ublížiť, riešenie komplikovať.
A ešte k informovaniu z rokovania zastupiteľstva. Keďže strohé citácie uznesení (aj
tak sa dá o zastupiteľstve písať) sa nám zdajú nedostačujúce, o rokovaní píšeme formou, ktorá by mala bližšie čitateľovi priblížiť jeho priebeh, vrátane osobných príspevkov poslancov. Čo sa týka názoru pani Ľ. Rešovskej k tomu, že podľa vyjadrenia našich
novín výhrady k rekatolizácii verejnej školy mala len ona a ešte poslanec MUDr. J.
Lörincz, skutočne - k tejto téme sa vyjadrili predovšetkým len oni dvaja, v hlasovaní
o prijatí smernice o oblečení ich podporili ešte traja poslanci (to sme koniec koncov
uviedli v závere článku), takže nik iný sa tak, ako oni jednoznačne verbálne nevyjadril.
Existuje o tom zvukový záznam. Obávame sa, že ďalšia diskusia na našich stránkach by
už bola len „hrou so slovíčkami“. A o to iste nikomu z nás nejde.
Predpokladáme, že tieto články vyvolajú u mnohých ďalšie názory, možno i snahu
o ich zverejnenie. Naše noviny majú však aj množstvo iných vážnych tém a obmedzený
rozsah, prosíme vás preto, aby ste nám reakcie k tejto téme na uverejnenie už nezasielali. Považujeme ju na stránkach mestských novín za ukončenú a nebudeme sa
k nej už vracať. V meste je však veľa iných problémov, ktoré obyvateľov možno trápia,
určite, ak ich zašlú do našej redakcie, neostanú bez povšimnutia.
Redakčná rada
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Program
podujatí
26. februára o 11.00 h
sála Domu kultúry

„Z veselého mlyna“ – divadelné predstavenie pre deti ZŠ v
hl. úlohe s K.Koščovou

1. marca o 18.00 h
- sála Domu kultúry

CELTIC ENERGY – veľkolepá
írska tanečná show súboru
Merlin
„THE BEST OF IRISH
DANCE”

8

Jarné prázdniny s CVČ
Február rýchlo ubehne a od 3.
do 7. marca tu máme jarné
prázdniny. Aby boli aktívne aj trocha zábavné, pripravilo Centrum
voľného času vo Svite na každý
deň niečo zaujímavé.
Celodenný volejbalový maratón v telocvični ZŠ Mierová, super hry v CVČ – súťaže v elektronických šípkach, kalčete
a stolnom hokeji, športové hry
a súťaže v telocvični, turistic-

kú vychádzku na Štrbské Pleso a hokejbalovú párty Pod
Skalkou. Víťazi súťaživých hier
budú aj odmenení vecnými cenami. Podrobné informácie budú
uverejnené na plagátoch v meste.
Príďte medzi nás, zabavíte sa,
spoznáte nových kamarátov
a hlavne nebudete sa doma nudiť. Tešíme sa na vás v Centre
voľného času.
V. Zemanová

Spoločenská
rubrika
NARODILI SA
Fabián Mirga, Stanislava Mirgová, Lenka Richtarčíková, Natália Kalatová, Viera Mirgová,
Tomáš Kováč, René Lipár

MANŽELSTVO UZAVRELI
Lukáš Gunár a Ivana Kecskésová, Stanislav Mirga a Mária
Čonková, Martin Neústupný a
Michaela Strapková

Dobrý človek ešte žije
ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

3. marca o 10.00 h
- telocvičňa ZŠ Mierová

VOLEJBALOVÝ MARATÓN
pre deti, mládež a dospelých

7. marca o 17.00 h
- hotel Mladosť
Výročná schôdza Únie žien
vo Svite s programom ku
MDŽ.

Dobrí ľudia stále žijú. V čase vydania predvianočných novín –
presnejšie 18.decembra 2007 som zabudla v Lidli kabelku so
všetkými dôležitými vecami (peniaze, kľúče, doklady).
Prišla som na to až pri vchode do bytu a tak som sa vrátila s „malou dušičkou“ a malou nádejou, že tam ešte bude. Nuž, nebola, ale
našla som si ju uloženú v kancelárii supermarketu. Aké bolo moje
prekvapenie!
So šťastným pocitom v srdci, že „dobrý človek ešte žije“, mohla
som sa pripraviť na slávenie Vianoc, najkrajších sviatkov roka, ktoré
symbolizujú lásku, porozumenie a pokoj ľuďom dobrej vôle. Neznámemu poctivému nálezcovi zo srdca a úprimne ďakujem.
A.K.

Mesto Svit
vás pozýva na veľkolepú
írsku tanečnú show súboru

MERLIN
CELTIC ENERGY
- The Best Of Irish Dance
adaptácie choreografií z najväčších
svetových tanečných show

1. marca 2008 (sobota)
o 18.00 h v Dome kultúry Svit
Vstupné: 150 ,- Sk. Predpredaj vstupeniek
MsÚ Svit - 7875114, DK Svit 7755201, MIC
Poprad - 16186.

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

Inzeráty
Kúpim väčší 2 res. 3 - izbový
byt vo Svite. Inf. 0918 575 497
Pozývame vás na nákup škridlových a trapézových plechov
za znížené ceny do predajne
NEUMART na Hviezdoslavovej
ulici č. 65/ 53 vo Svite (pri Daňovom úrade)
Predám detský kočiar trojkombinácia, modro-červený, cena
dohodou. Tel. 0903 661 863.
Predám zachovalý skladací bicykel CAMPING (1 500,- Sk ),
sánky s operadlom skoro nové
(700,- Sk), šijací stroj kufríkový
VERITAS (2000,- Sk). Inf.
0907 502 235.

70 ROKOV
v decembri 2007– Mária Hrkeľová, František Pecha, Žofia
Holubová, Ľudovít Loy, Mária
Madzinová, Milan Rusnák, Jozef Bednarčík
v januári 2008 – Regina Pastirčiková, František Mojcher, Helena Štecová, Imrich Kočík,
Mária Kalatová, Jozef Petruščák, Mária Slamená
75 ROKOV
v decembri – Janka Bullová,
Mária Jurčišinová, Pavol Bruzík,Štefan Cuník, Helena Melicherčíková
v januári – Pavel Drugaj, Ján
Poľanovský, Michal Nahalka,
Mária Prcúchová, Štefan Virostko, Helena Vestenická
80 ROKOV
v decembri – Mária Vartovníková, Štefan Kaľavský, Helena
Boržíková
v januári – Vojtech Michalík,
Alojz Jandušík, Mária Hančárová, Jozef Matejov, Emília Šalvatová, Anna Lešková, Margita
Francistyová, Anna Stašáková
85 ROKOV
v decembri - Mária Findurová,
Helena Borovičová
v januári – Eugen Nagy, Margita Zacharová
93 ROKOV
v januári Júlia Sekanová.

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Ing. Karol Takáč, Jaroslav Soľava, Zuzana Mičutová, Ing.
Pavol Kovár, Ferdinand Miroškyn, Koloman Krivoš, Božena
Blašková, Ján Šavel, Pavel Zúbek, František Neuwirth, Elena Karkošiaková, Mária Jasenčárová, Anna Fischerová,
František Kráľ, Anna Štalmachová, Ján Čuban, Dušan
Kmeť.
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Vo víre tanca a zábavy
Spolcentrum vo Svite sa stalo túto plesovú
sezónu hlavným miestom organizovania tejto obľúbenej spoločenskej udalosti.

Od Nového roka ich
tu bolo niekoľko: 1. februára VII. reprezentačný
ples Chemosvitu, a. s.,

a neskôr Ples rybárov.
Plesali tu aj priaznivci
folklórneho súboru Jánošík.

Obrázok L. Mlynarčíka
je z plesu “Chemosviťanov”, kde v rámci pro-

gramu predviedli študenti Združenej strednej školy vo Svite mód-eponu prehliadku.

Pozvánka na modelársku súťaž
Klub plastikových modelárov Tatranskí orli Poprad – Svit usporiada v Poprade v dňoch 29. a 30. marca 18. ročník súťaže Plastic session 2008.
Je to otvorená súťaž plastikových a papierových modelov: lietadlá prúdové a vrtuľové v mierkach 1:72 a 1:48, vrtuľníky, bojová technika v mierkach 1:72,
1:48 a 1:35, autá, motocykle a ostatná cestná technika, figúrky, lode a diorámy vo všetkých mierkach. Súťaží sa vo vekových kategóriách žiakov (do 15 rokov), juniorov (16 – 19 rokov) a seniorov.
Okrem iných prestížnych cien bude udelený Pohár primátora mesta Svit a Cena Centra voľného času Svit pre najúspešnejších modelárov v kategórii žiakov.
Pre tých, ktorí sa chcú súťaže zúčastniť a potrebujú odbornú radu a pomoc alebo bližšie informácie o samotnej súťaži, môžu prísť do CVČ, kde sa každú stredu od 14.30 do 16.30 h stretávajú mladí modelári na plastikovomodelárskom
N. Kumorovitzová
krúžku.

V Lopušnej sa lyžuje
Lyžiarsky areál v Lopušnej doline, ktorý prevádzkuje spoločnosť SKI CHEM, a.
s., aj napriek vrtochom počasia aj naďalej poskytuje komplexné lyžiarske služby na všetkých vlekoch, vrátane detského. Lyžuje sa aj v rámci tzv. nočného
lyžovania, a to denne od 18,00 do 20.30 hodiny.

Z denníka polície
n 4. decembra hliadka v krátkej dobe vypátrala páchateľa
krádeže bicykla občana Svitu. Privlastnil si ho tiež občan Svitu - Vendelín B.
n O deň neskôr hliadka spoločne so sociálnymi pracovníčkami MsÚ na upozornenie susedy zasahovala na Ul.Sládkovičovej v byte prestárlej a nevládnej osoby, ktorá po páde ležala na podlahe a volala o pomoc, pričom sama nebola schopná sa postaviť. Pri poskytnutí pomoci bolo použité zákonné násilie na otvorenie dverí. Privolaná RZP túto postihnutú osobu
odviezla do NsP v meste Poprad.
n V nočných hodinách 7.decembra hliadka MsP na upozornenie občianky mesta riešila rušenie nočného kľudu občanom
Jozefom T. na Ul. mierovej.
n V neskorých večerných hodinách 11. decembra hliadka
MsP zasahovala na Ul. Štúrovej, Občan Milan R., posilnený
liehovinami, si vybíjal zlosť na zaparkovanom mot.vozidle svojho suseda a po príchode majiteľa vozidla sa pustil aj do neho.
Tento výstup zakončili hliadky MsP a miestneho OO PZ, kde
sa aj bude za toto „vystúpenie“ zodpovedať.
n 14. decembra v nočných hodinách bola hliadka MsP privolaná do pohostinstva Trafo.Pri vzájomnej fyzickej roztržke
medzi zúčastnenými Mariánom M. z obce Batizovce, Marcelom K. a Marekom N. zo Svitu došlo k poškodeniu zariadenia,
ktoré si majiteľ ocenil na 2.000,- Sk. Suma bola uhradená na
mieste.
n 17. decembra pri kontrole trhovníkov na stanici SAD bolo zistené, že pani Andrea L. predáva tovar bez príslušného povolenia. Od hliadky MsP dostala blokovú pokutu.
n 20. decembra v nočných hodinách bolo hliadke vodičom
Taxislužby oznámené, že na stanici SAD došlo k rozbitiu sklenenej informačnej tabule. Po následnom šetrení sa zistilo, že
skutok spáchal Zdenko P. zo Svitu, ktorý týmto spôsobom
prejavil smútok odmietnutia priateľkou.
n V neskorých nočných hodinách prvého sviatku vianočného
boli mestskí policajti privolaní do objektu Baba s tým, že tam
na zemi leží nevládny, neznámy muž. Po príchode hliadky bolo zistené, že ide o Jána B. zo Svitu, ktorý pod značným vplyvom liehovín nebol schopný samostatného pohybu. Hliadka
mu pomohla dostať sa do vlastného bytu, ktorý sa nachádzal
blízko tohto zariadenia.
n 30. decembra v nočných hodinách bol zaznamenaný pohyb poľských turistov, ktorí pri prechádzaní Ul. Štefánikovou
poškodzovali a ťahali za sebou smetné nádoby a tiež poškodzovali dopravné značky. Na mieste boli hliadkou odmenení
blokovou pokutou.
n Silvestrovskú zábavu si spestrili opäť poľskí turisti ubytovaní
v hoteli Mladosť. Miestnosť baru poškodzovali tak, že po stenách, kobercoch, strope a stoloch a stoličkách hádzali rôzne
zákusky, čím spôsobili hotelu škodu za cca10 000 Sk. Po príchode hliadky a tiež miestneho OO PZ bola situácia ukľudnená a spôsobená škoda bola aj následne uhradená.
n 2. januára 2008 vo večerných hodinách privolal hliadku občan mesta z Ul. 9.mája.Oznámil jej, že našiel na zemi ležať
pod vplyvom alkoholu neznámu ženu. Príslušníci MsP v nej
spoznali občianku Svitu Magdalénu M., a následne jej pomohli nájsť tie správne dvere vlastného bytu.
n 9. januára v čase o 23.20 hod. hliadka pri prechádzaní ulicou Mierovou našla na chodníku ležať neznámeho muža. Bol
ním obyvateľ Svitu Miroslav K., ktorý bol silne pod vplyvom alkoholu. Vzhľadom na to, že ho nohy nechceli niesť, bol hliadkou dopravený do spoločného bytu, kde si ho na mieste prevzala jeho sestra.
n 14. januára v čase o 03.15 hod. boli mestskí policajti privolaní na Ul.Jilemnického, kde malo dôjsť k fyzickému napadnutiu a následne hodeniu občana Jozefa C. do rieky Poprad.
Vzhľadom k jeho stavu mu bola na miesto privolaná RZP zo
Svitu, ktorá mu poskytla základné ošetrenie.
n 16. januára o 23.20 hod. hliadka pri prejazde Ul. Hviezdoslavovou zistila na zemi ležiacu osobu. Kontrolou osoby bolo
zistené, že ide o Petra H. zo Svitu a keďže nebol schopný pohybu po vlastných nohách, hliadkou bol odvezený domov.
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Hravé a veselé hodiny
Náš deň otvorených dverí dňa 16. januára spestrili otvorené
hodiny pre predškolákov z materských škôl zo Svitu a Gerlachova.Rozprávkový poldeň - učenie sa v maskách milo prekvapil nielen našich prvákov, ale aj škôlkárov.

Rýchlo a s radosťou sa naučili
karnevalovú pieseň o zvieratkách.Pieseň o hudobných nástrojoch potešila zase našich prvákov.Nechýbali ani sladkosti,
ba aj upečené koláčiky a torta,
ktorými chceli zaplniť brušká detí
mamičky prvákov.Čarovné okuliare od žiakov z 8. ročníka, cez

žívaní hokejky a ďalšie hry umožnili deťom stráviť príjemné chvíle
medzi školákmi.Zo školy deti odchádzali usmiate, vyšantené, tro-

chu aj unavené, ale bohaté o nové zážitky a skúsenosti.
Mgr. B. Lopatová, ZŠ Mierová

ktoré pozorovali predškoláci rozprávkový svet stríg, čarodejníkov, šašov a rytierov si zobrali
deti domov, aby nestratili svoju
čarovnú moc.
Učiteľky z 1. a 2. ročníka pripravili deťom zaujímavé pohybové hry. Rozprávkový tunel, triafanie do kolkov, zručnosť pri pou-

Mladý vedec
Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave s finančným
prispením Európskeho sociálneho fondu realizuje v tomto školskom roku projekt
Mladý vedec, súčasťou ktorého je aj vydávanie rovnomenného časopisu. Určený je žiakom základných a stredných škôl. Jeho obsahom sú články z
vedy a techniky písané populárnou
formou.
Pre najaktívnejších
organizátori pripravili
korešpondenčnú súťaž, ktorej obsahom sú úlohy z matematiky, fyziky, chémie, geografie a
biológie. Súťaž má dve kolá, pričom do prvého sa zapojilo 608 žiakov
z celého Slovenska. Nechýbali medzi nimi ani žiaci z našej školy. Najviac sa darilo Barborke Papcúnovej z 8.C, ktorá je zatiaľ na vynikajúcom 3. mieste. Jakubovi Froncovi z 9.A patrí priebežne 34.pozícia.
Do publikačnej činnosti v rámci časopisu sa zapojila i naša škola,
a to príspevkami o chochláčovi severskom, bocianoch a jedovatých
rastlinách, ktoré vyjdú v nasledujúcom marcovom čísle.
RNDr. Danica Božová, ZŠ Mierová

MATMIX a MINIMIX
Pre talentovaných mladých matematikov, ako i ostatných
záujemcov prebieha i v tomto školskom roku korešpondenčný seminár MATMIX (pre žiakov 2. stupňa ZŠ a stredoškolákov) a MINIMIX (pre žiakov 1. stupňa ZŠ).
Súťaž pre žiakov oboch kategórií má tri kolá. Po dvoch
tretinách súťaže je v kategórii žiakov 2. stupňa ZŠ v konkurencii 38 súťažiacich na 1. mieste Barborka Papcúnová
z 8.C.
Medzi žiakmi 1. stupňa ZŠ je v konkurencii 87 detí na
priebežnej 16. pozícii Andrej Monček zo 4.A .
RNDr. Danica Božová

Projekt „Škola priateľská deťom“

Únia žien Pod Skalkou usporiadala 20. januára 2008 v poradí 8. detský karneval, na ktorom sa predviedlo 44 masiek. Moderátorky Janka Bobulová a Mgr. Danka Stanová sa tejto úlohy zhostili na výbornú. Deťom pripravili rôzne súťaže, za ktoré dostali sladkú odmenu.
Po hodinovej diskotéke sme všetky masky odmenili cenami a potom
mohli znova pokračovať v zábave pri pekných pesničkách. Únia žien
ďakuje rodičom za ich nápady pri príprave masiek a za veľmi dobrú
atmosféru a zábavu so svojimi deťmi na tomto karnevale.
M.Fridmanová

...pokračuje na našej škole druhým rokom. A opäť sme pri práci na
ňom zažili niečo nové.
Najskôr žiaci 7.A triedy pracovali s dotazníkmi UNICEF o humanitárnej pomoci, potom sme my, žiaci 8.A a 9.A triedy predávali vianočné
pohľadnice UNICEF. Popri tom sme nadobudli nové informácie o živote našich rovesníkov v krajinách tretieho sveta a získali sme skvelý pocit z toho, že im pomáhame.
V priestoroch škôl, úradov a inštitúcií (ktorým týmto ďakujeme za
umožnený vstup) i na verejných priestranstvách sa nám podarilo predať 547 pohľadníc, každú v hodnote 25 Sk.
Chceme zdôrazniť, že sme sa, až na niekoľko výnimiek, stretli s veľkým pochopením našich občanov a s ochotou prispieť na dobrú vec.
Ďakujeme.
Žiaci 8. A a 9. A triedy
ZŠ Komenského

Odchody autobusov z autobusovej stanice Svit
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Spomienka na Janka Silana
V nedeľu 9. decembra 2007 sa v Kostole sv. Jozefa robotníka vo Svite uskutočnila Spomienka na Janka Silana, kňaza a
básnika slovenskej katolíckej moderny. Organizátorom bolo
Katolícke biblické dielo na Slovensku, ktoré sa od svojho začiatku usiluje šíriť biblickú kultúru na Slovensku i v zahraničí.

Jeho riaditeľom je prof. Anton
Tyrol, ktorý vo svojom duchovnom profile o Jankovi Silanovi o.
i. povedal: „Tento básnik je vynikajúcou osobnosťou, neobyčajne tichý a jemný hľadač krásy a
dobra. To je dôvod, pre ktorý sme
sa rozhodli usporiadať túto spomienku. Potrebujeme hodnoty!“

Hľadanie hodnôt, vzťah k Bohu, k rodnej obci, k mame, k piesni či prírode vôbec, ktoré možno nájsť v jeho mnohých poetických veršoch, umelecky sprítomnila Veronika Žoldáková.
Jeho život a dielo v referáte
priblížil F. Drozd a Janka Silana
ako umelca a básnika Anton

Lauček. Pôsobivé boli zborové
skladby, (najmä Suchoňova „Aká
si mi krásna...“), ktoré odzneli v
podaní chrámového zboru Laudamus zo Svitu.
Druhá časť Spomienky na Janka Silana sa uskutočnila v priestoroch samotného KBD vo Svite.
Tu odzneli osobné spomienky na
nášho tatranského velikána, ktoré nám pripomenuli Ján Goč s
manželkou Libuškou z Važca,
kde Silan pôsobil ako správca
farnosti 35 rokov a Eduard Mi-

chalko z Liptovského Petra.
Osobné spomienky na Janka Silana a jeho príslovečný humor
pripomenul Mons. prof. Jozef Jarab, rektor Kňazského seminára
biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, ktorý spolu s už zosnulým Jankom Magom patrili k
jeho blízkym priateľom.
Básnická tvorba J. Silana zasahuje i dnes vnútro človeka a dáva mu spoznať obraz toho, koho
nosí vo svojom srdci. Obraz, ktorý je odrazom Najvyššej a večnej
hodnoty v živote každej ľudskej
bytosti.
Mgr. F. Drozd

Nové knihy na trhu
Pred vianočnými sviatkami (18. 12. 2007) v Podtatranskom múzeu krstil svoju
novú knihu archeológ PhDr. Marián Soják PhD, (v mladosti pôsobil a žil vo Svite,
v súčasnosti s rodinou býva a žije v Poprade) pod názvom „Osídlenie spišských
jaskýň od praveku po novovek“.
Spolu s jaskyniarkou Oľgou Miháľovou (na obr.) knihu pokrstil za prítomnosti zástupcov Správy slovenských jaskýň z AÚ SAV Nitra, miestnych múzeií a jaskyniarov zo Speleoklubu Slovenský raj. Knihu vydali Archelogický ústav SAV Nitra, občianske združenia Terra archologica, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši s nákladom 700 kusov.Kniha má 184 strán, 182 čiernobielych a 29 farebných obrázkov a je možné si ju zakúpiť v Podtatranskom múzeu v Poprade.
d d d

Len dva dni nato sa uskutočnil krst ďalšej knihy - “Kúpeľná obec Vyšné Ružbachy” z pera dlhoročnej redaktorky podnikových novín Chemosvit a novín Mesto
Svit PhDr. Evy Potočnej. Kniha o histórii a súčasnosti obce s množstvom farebných obrázkov je na knižných pultoch.
red.

Jednota dôchodcov hodnotila
Výbor základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku so sídlom vo Svite sa pod vedením svojho predsedu Pavla Záhradníka zišiel v
Klube dôchodcov 8. januára 2008 na svojom prvom zasadnutí v novom roku.
V programe výboru bolo
zhodnotenie posledných
organizovaných akcií ku
koncu roka 2007 a príprava hodnotiacej členskej schôdze. Z pohľadu
posledných akcií bolo
kladne zhodnotené angažovanie členov Jednoty
s členmi Klubu dôchodcov Pod Skalkou v predvianočnom turnaji v stolnom tenise, ako aj stretnutie členov Jednoty dôchodcov 27. 12. 2007 na
stretnutí v Klube dôchodcov vo Svite. Výbor JD
v tomto smere kladne
hodnotil činnosť výboru
pri realizácií týchto akcií
a vyslovil poďakovanie
predsedovi P. Záhradníkovi, ale aj ďalším členom
výboru za aktívny prístup
pri zabezpečovaní akcií.

Výbor JD kladne hodnotil aj minuloročnú spoluprácu s Mestom Svit,
spoločnosťou Chedos,
a. s., pri zabezpečovaní
poznávacích zájazdov pre
členov JD.
P. Záhradník pri príležitosti životných jubileí, tajomníčky výboru JD B.
Bendíkovej - 70 rokov
a predsedu revíznej komisie V. Michalíka - 80 rokov im poďakoval za dotejšiu dvojročnú činnosť
v JD vo Svite.
dôchodcov
Jednota
Slovenska (JD) je v súlade so zákonom č.
83/1990 Zb. zo dňa 27.
marca 1990 občianskym
združením a je to nezávislá, samostatná právnická
osoba.
V zmysle stanov JD po-

máha pri príprave občanov na život a prácu
v dôchodkovom veku. JD
vytvára podmienky na realizáciu záujmov starších
občanov, dôchodcov.
Chráni práva a oprávnené
požiadavky dôchodcov
na spravodlivé a dôstojné
dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu
stránku. Na zabezpečenie týchto úloh spolupracuje so zákonodarnými
orgánmi, výkonnými or-

gánmi štátnej správy a samosprávy, s odborovými
a ďalšími občianskymi organizáciami.
JD vo Svite má v súčasnej dobe organizovaných
63 členov a svojou aktívnou činnosťou v prospech občanov v dôchodkovom veku si získava stále väčšiu autoritu.
Aj pre rok 2008 počíta
s aktivitami pre svojich
členov, napríklad ich zapájaním do činnosti
v meste, organizovaním
poznávacích zájazdov,
stretnutím v rámci Mesiaca úcty k starším, vyvíja-

ním aktivít smerujúcich
k spolupráci s organizáciami, navrhovaním opatrení na zlepšenie životnej
úrovne dôchodcov a bude vytvárať možnosti sebarealizácie dôchodcov.
Vzhľadom k tomu, že
JD združuje občanov
staršieho veku - dôchodcov - bez rozdielu národností, rasy, politickej príslušnosti, náboženstva
a sociálneho pôvodu, je
otvorená pre občanov
mesta, ktorí chcú byť aktívni a užitoční pre svojich
spoluobčanov.
Text a foto: M. Jurčák

Pohľad na členov výboru JD pri prvom rokovaní v roku 2008.
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Detoxikácia organizmu (IV.časť)
Prevencia je iná ako liečba! Človek čaká, či ho budú bolieť kĺby alebo ho nebudú bolieť kĺby, či ochorie na nejakú zákernú chorobu alebo neochorie, máme stredoveké myslenie! Preventívne sa vôbec nechránime pred chorobami. Prevencia typu vitamínov, minerálov,
niekedy čajíkov, sem tam masáže a málokedy cvičenia je nedostatočná pre naše telo. Je potrebné pomôcť telu účinnou vnútornou detoxikačnou očistou, keď samo nezvláda moderný
a rýchly spôsob života.
Vidíme to väčšinou sami na sebe i druhých. teľné choroby, ale nevyliečiteľní ľudia, ktorí si
Môžeme vlastniť úspešnú firmu, mať majetok, stále presadzujú svoju pravdu o zdraví. Je trepeniaze, ale nevieme sa starať preventívne a ba začať a pokračovať s detoxikáciou hneď.
cielene o svoje zdravie a zbaviť sa stresu i
Naša moderná strava prináša do nášho
chronických chorôb. Je zaujímavé pozorovať organizmu veľa odpadu. Dôsledkom je pokaždého nového človeka, ktorý si spôsobom stupná devastácia jednotlivých orgánov i
riadenej a kontrolovanej detoxikácie vyčistil systémov ľudského organizmu. Dve tretiny ľucelé telo, čiže aj hlavu a nervovú sústavu. dí zomrú na srdcovo – cievne choroby. VäčVšetci zhodne uvádzajú, že sa im veľmi zby- šinu ľudí ohrozujú metabolity, čiže zbytky z
strili zmysly čuchu, sluchu, chute, zraku a požitej stravy. Vzniká hlavne porucha tukovédobre znášajú stresové situácie. Vrátila sa im ho metabolizmu, ktorá je základom týchto
chuť do života, chuť podnikať a realizovať čer- ochorení. Dá sa to spomaliť diétou, ochranstvé nápady. Avšak pri celkovej očiste tela je nými látkami pre cievnu stenu a pod. Ďalšie
zásadne dôležité nezostať na polceste, treba zbytkové metabolity vznikajú poruchou metaju podstúpiť až do celkového vymiznutia pato- bolizmu uhľohydrátov a cukrov, kde na porulogických toxínov, zistených na diagnostic- šenom tkanive ľahko vzniká vhodné prostrekom testovacom prístroji. Vždy sa jedná o zá- die pre plesne. Z hľadiska ľudskej psychiky
sadnú detoxikáciu všetkých telesných orgá- sú najhoršími metabolitmi glutén a gliadin, činov v logickom poradí. Neexistujú nevylieči- že obilný lepok. Tieto metabolity sú nervový-

Na Luciu s Fantáziou
Umelecký klub Fantázia uviedol 13. decembra 2007 svoj prvý
premiérový koncert.
Nové združenie, ktoré vzniklo
len v septembri minulého roku,
sa predstavilo plnohodnotným
večerným programom. Talentované svitské deti tak umocnili atmosféru Vianoc. Plná sála Domu
kultúry vo Svite tlieskala mladým
umelcom, ktorí veru mali čo ponúknuť. Tanečný klub Fantázia
sa predstavil radom milých, zaujímavých choreografií, využijúc
pritom všetky vekové kategórie
tanečníkov od sedem do sedemnásť rokov.
Tanečné a pedagogické majstrovstvo trénerky a choreograf-

ky Jany Gregorovej, ktorá sa rozhodla ponúknuť svoje skúsenosti deťom mesta Svit a Batizoviec,
sa snúbi s elánom a nadšením
rodičov a detí. Koncert ako celok dotvorili sólisti i malé komorné zoskupenia, študenti žilinského konzervatória, Vysokej školy v
Banskej Bystrici, žiaci ZUŠ Spišská Belá, či žiak ZUŠ Svit. Hudobná zložka pod vedením Viery
Piekielnickej sa predstavila klavírnymi vstupmi. Príjemným
osviežením bolo klavírne trio v
podaní hosťujúcich „dospelákov“ Jany Šavelovej a svitskej

mi jedmi, stoja za väčšinou duševných chorôb a cez nervový systém spôsobujú poruchy
imunity /cukrovka, artritída/.
Druhá oblasť, ktorá človeka ohrozuje na
zdraví sú desiatky a možno aj stovky toxínov
zo životného prostredia. Ide o jedovaté kovy,
predovšetkým o ortuť, olovo, nikel, kadmium,
chróm, ale aj striebro a zlato, ktoré spôsobujú nervové problémy, lebo v tele sa stanú
vodivými. Sú príčinou migrény, epilepsie,
alergií a pod. Ďalším nebezpečným a podceňovaným toxínom je rádioaktivita. Vyskytuje
sa zabudovaná asi u jednej tretiny ľudí.
Pokiaľ testované ťažké kovy charakterizujú a
predpovedajú človeka ohrozeného cievnou
problematikou, kumulácia rádioaktivity, teda
prvkov ako je cesium, stroncium a urán, predpovedajú človeka inklinujúceho k nádorom
napr. v hrubom čreve. Treťou oblasťou je naša psychika. Ide o oblasť stresu, emočných
porúch a chybných programov získaných v
priebehu života. Cieľom zdravého životného
štýlu, by malo byť znižovanie zaťaženia ľudského organizmu od toxínov – jedov.
Akreditovaný špecialista detoxikačnej
medicíny:
František Demský, 0903 193 059
kontakt na Svit : 052/7755252

flautistky Elišky Zimovej.
Okrem tanečnej a hudobnej zložky pracuje v umeleckom klube aj výtvarná
zložka pod vedením výtvarníčky Lucie Dubjelovej, ktorá sa podieľala na
výzdobe a vzhľade scény.
Snaha umeleckého klubu Fantázia podáva dôkaz
o tom, že v každom človeku je duch činný a tvorivý
a keď sa otvorí a zveľaďuje, začnú sa diať veci veľkých rozmerov. Ďakujeme rodičom, Mestu a
sponzorom za podporu a
želáme si čím viac takýchto vydarených akcií.
-vp-

Víchrica, ktorá sa v nedeľu večer prehnala cez okres Poprad, zasiahla
aj naše mesto, kde vyvrátila 22 stromov. V mestskom lese poškodila
cca 380 m3 dreva .
Foto: S. Pjaták
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Svitské basketbalistky v krajskej lige
Mládežnícky športový klub Iskra Svit, ktorý združuje žiacke basketbalové družstvá dievčat, úspešne rozvíja svoju športovú záujmovú činnosť. V krajskej súťaži východoslovenského regiónu,
ktorú organizuje Basketbalové združenie Košického kraja, sa
ukončila úvodná jesenná časť v základných skupinách.
Družstvo starších žiačok nar. r.
1993 a ml. pod vedením trénera
Ondreja Vnenčáka postúpilo do
druhej fázy súťaže z 2. miesta v
skupine. Ich súperkami sú dievčatá z Viktórie Košice a Gamatexu Rožňava. V januári odohrali
doma dva zápasy. Oba síce prehrali, ale vo februári ich čakajú
ďalšie turnaje na pôde súperiek.
Ich výsledky rozhodnú o konečnom umiestnení v súťaži.
Druhé družstvo pod vedením
trénerov Michaely Drobnej a Róberta Ištvánika v kategórii starších mini žiačok nar. r. 1996 a
ml. budú po jesennej časti hrať v
„B“ skupine. V jesennej skupine

sa umiestnili na poslednom
mieste, ale ich turnajové skúsenosti sú ešte veľmi malé, pretože
dievčatá trénujú prvý rok a účasť
v krajskej súťaži je pre nich prvým kontaktom s inými basketbalistkami. Ich súperkami v jarnej
skupine, ktorá začína hrať vo
februári, budú družstvá Union
Košice, TYDAM Košice a Bardejov.
Okrem krajskej súťaže sa dievčatá oboch družstiev pripravujú
na medzinárodný basketbalový
turnaj BADEM v máji v Žiline.
Tieto družstvá nie sú uzavreté
kolektívy a preto dievčatá rady
privítajú medzi sebou ďalšie nové

kamarátky. Posilniť ich rady
môžu najmä dievčatá nar. r.
1995 a mladšie, môžu začať trénovať aj v priebehu tejto sezóny.
Informácie u p. O. Vnenčáka na
t.č. 0918324073.
N. Kumorovitzová

Slovenský pohár v behu na lyžiach
FISCHER CUP
Telovýchovná jednota Tatran Gerlachov usporiadala jubilejný 50. ročník MEMORIÁLU PADLÝCH HRDINOV. Podujatie bolo zároveň
3.kolom Slovenského pohára
v behu na lyžiach dospelých,
juniorov a dorastu, tiež súčasťou celosezónnej súťaže
FISCHER CUP.
Súťaž patrila medzi nominačné
preteky na majstrovstvá sveta juniorov a svetový šampionát do 23
rokov.
Bežecké súboje boli pôvodne
plánované v okolí Gerlachova,
vzhľadom na klimatické podmienky však museli byť presunuté na
Štrbské Pleso. Pretekári súťaži na
tratiach, ktoré pokrýval ťažký mokrý sneh. K náročnosti prispelo i
súvislé sneženie počas priebehu
pretekov. Štartovná listina obsahovala mená 121 pretekárov z ly-

žiarskych oddielov a klubov nielen
z celého Slovenska, ale i bežcov z
Poľska. Hromadný štart prispel k
napínavosti celého podujatia.
V spoločnej súťaži mužov a juniorov (pričom juniori boli hodnotení
i samostatne)na trati dlhej 15 km
voľnou technikou zvíťazil slovenský reprezentant Michal Malák z
ŠKP Štrbské Pleso. Spoločnosť
na stupni víťazov mu robili oddieloví kolegovia Peter Mlynár a Martin
Faix, ktorí boli zároveň najrýchlejší
juniori. Až za touto trojicou dobehol najlepší z poľských lyžiarov
Bogwslav Gracz zo Zakopaného.
Prvú päticu uzatváral Martin Kapšo z Kremnice.
Martin Faix (na foto) je v súčasnosti žiakom 4. (maturitného) ročníka Združenej strednej školy vo
Svite, Peter Mlynár maturoval na
tejto škole v minulom školskom roku. Obaja sú v tomto roku zaradení do reprezentačného družstva

Slovenska v kat. juniorov a majú
ambície štartovať na juniorskom
svetovom šampionáte, ktorý sa
má konať 4.-10.februára v Sczcyrku (Poľsko).
RNDr. Danica Božová
Foto: Ing. Vladimír Boža

O. Vnenčák so zverenkyňami.

Novoročný turnaj
futbalistiek
Dňa 17. 1. 2008 sa konal na ZŠ
Mierová Svit novoročný turnaj vo
futbale pre žiačky. Zúčastnili sa
ho 4 družstvá v počte 20 dievčat.
Tri družstvá boli zo ZŠ Mierová a
jedno zo ZŠ Komenského Svit.
Hralo sa podľa pravidiel malého
futbalu a družstvá si mohli zvoliť
ľubovoľné názvy. Zúčastnené
družstvá: KRPATÉ DIVOŠKY,
POSLEDNÉ ZÚČTOVANIE, MÁRNA SNAHA, ŠUMIENKY.
Celkové výsledky: 1. miesto MÁRNA SNAHA (Bačová, Rakytová, Františková, Štecová, Pastrnáková) - ZŠ Mierová.
2.miesto - POSLEDNÉ ZÚČTOVANIE (Austerová, Lajčáková,
Drozdová, Ivančáková, Marcinková) -ZŠ Mierová.
3. miesto - ŠUMIENKY - ZŠ Komenského.
Na prvé tri družstvá čakali sladké odmeny, ktoré si za svoje výkony zaslúžili.
Dr. Peter Klempa

Jedna otázka
pre tajomníka FK Svit Dušana Dindu
Aký je stav v príprave družstiev na jarné súťaže?
Družstvo mužov začalo s prípravou už 10. 1. 2008 pod vedením trénerskej dvojice Milan Krišanda a Viliam Nemčko a s 20-členným
kádrom hráčov, ktorý skončil v tabuľke po jesennej časti na 1.
mieste so ziskom 10 bodov pred druhými Kendicami. Taktiež v realizačnom tíme nedošlo k zmenám, vedúcim družstva je Igor Richnavský st., masérom a zdravotníkom Igor Richnavský ml.
Zatiaľ tréningy prebiehali v telocvični so zameraním na získanie sily a
obratnosti a postupne, pokiaľ to aj povetrnostné podmienky dovolia,
prejdeme do terénu. V nedeľu 3. 2. sme hrali prvý oficiálny prípravný zápas s účastníkom IV. ligy
Smižanmi a vyhrali sme 4:0, gólmi Diabelku. Začiatkom marca absolvujeme herné sústredenie
v Senci tak, aby družstvo bolo dobre pripravené na prvý jarný zápas 16. marca, ktorý odohráme
v St. Ľubovni. Družstvo dorastencov a družstvá žiakov tiež začali s prípravou, zatiaľ len v telocvični, boli na halovom turnaji v Matejovciach a 23. 2. sme organizátorom halového turnaja vo Svite.
Tréneri ostávajú bez zmien, dorast Sabo a Palušák, žiakov trénujú Kijovský a Habiňák. -ák-

Členovia FANS klubu sú pre basketbalistov
Chemosvitu v extralige “šiestym” hráčom...
Foto: M. Jurčák

SVIT

18

Stolnotenisové skúsenosti
stredoškolákov
Študenti Združenej strednej školy vo Svite
majú veľa možností, ako využívať svoj voľný čas
– jednou z nich je stolný tenis, ktorý už 13 rokov
združuje aj mladých tenistov v klube Adento. Vystriedalo sa ich veľa a bolo medzi nimi nemálo
talentovaných a šikovných hráčov. Zúčastňovali
sa aj turnaja stredných škôl, ktorý sa každoročne koná v Poprade – Matejovciach.

O Pohár primátora Svitu
Adento Svit, športový klub vo Svite je známy svojimi aktivitami v oblasti športu
a najmä stolného tenisu, veď družstvo mužov je úspešným účastníkom 4. ligy
a klub sa venuje aj mládeži.
Úspešné družstvo dievčat - zľava R. Patzová,
S. Sikorjaková, J. Klein - tréner, T .Šimková, J.
Cervová.
Foto: archív
Tohto roku sa hráčkam ZSŠ vo Svite konečne podarilo zvíťaziť nad všetkými zúčastnenými školami a
postúpili na Krajskú súťaž do Šarišských Michalian.
Ako nováčik odohrali dievčatá pekné zápasy, avšak
do finálových bojov nepostúpili. Pod vedením svojho trénera Jozefa Kleina však získali cenné skúsenosti a spoznali svojich rovesníkov z iných škôl.
Verím, že aj na budúci rok dievčatá zopakujú tento postup a že úspešnejší budú aj chlapci.
Chcem touto cestou poďakovať najmä vedeniu
školy – pánovi riaditeľovi M.Čičmancovi a zástupkyniam Ľ. Salzmannovej a p. M. Voščekovej za to, že
nám umožňujú trénovať v priestoroch školy a vytvárajú nám dobré podmienky.
Zároveň pozývam všetkých mladých, ktorí majú
záujem o tento šport, aby si našli cestu k nám – do
telocvične ZSŠ a to v pondelok od 17.00 h a stredu
Jozef Klein
a piatok od 18.00 h.

Klub a hlavný organizátor stolnotenisového
turnaja mužov a žien o Putovný pohár primátora mesta Svit Jozef Klein pripravili na 16. 1.
2008 už jeho 13. ročník. V telocvični ZSŠ vo
Svite sa zaprezentovalo 51 účastníkov a po
otvorení turnaja primátorom mesta PaedDr.
Rudolfom Abrahámom v prítomnosti generálneho riaditeľa VÚCHV, a. s., Ing.Tibora Vargu,
riaditeľa ZSŠ Miloša Čičmanca a vedúceho
oddelenia školstva, kultúry a športu MsÚ
Mgr. J. Ryšu sa predstavili muži v kategórii registrovaných hráčov, neregistrovaných hráčov
a žien.
Turnaj svojou športovou úrovňou a dobrou
organizáciou priťahuje každoročne stále viac
vyznávačov tohto pekného športu a čo je potešiteľné, aj mladých. Tak to bolo aj v tomto
ročníku.
V súťaži registrovaných hráčov si víťazstvo
odniesol suverénne Ľubomír Kapinos (3. liga
Pyrobatys Batizovce) pred Miroslavom Benkom z Adenta Svit a tretí skončil František Bo-

Aktuality z kolkárskych dráh
I.liga skupina východ – dohrávka 12.kola
Kolkári MKK Svit nezaváhali a
po bojovnom výkone prelomili
hranicu 3 tisíc zvalených kolov
aj na domácich dráhach a za-

slúžene vysoko zvíťazili.
MKK Svit – TJ Slavoj Veľký
Šariš 3006+155 – 2851 na
koly, 7:1 na body.
Výkony kolkárov MKK Svit
Svitanek 502, Focko 508,

Schmidt 514, Kočiš 485, Hauke 544, Kalakaj 453. Po polovičke súťaže patrí svitským kolkárom 8. priečka I. ligy sk. východ.
-jk-

hunčák (3. liga Pyrobatys Batizovce).
U neregistrovaných hráčov vyhral Ivan Pukluš z Kežmarku, druhý skončil Jozef Benko
z Adenta Svit a tretí Robert Štefko.
Z ôsmich žien si najlepšie počínala Eliška
Javornická zo Svitu, ktorá neprehrala ani set,
druhá skončila minuloročná víťazka Vladka
Maškulková zo Sp. Teplice a tretia Janka Popadičová z Popradu. Štvrté miesto obsadila
Ivana Krišandová zo Svitu, čo je pre 13 - ročnú talentovanú stolnú tenistku určite úspech.
V mixoch bolo poradie E. Javornická - M.
Šarina, V. Maškulková - M. Jambor, J. Popadičová - J. Popadič.
Ceny víťazom už vo večerných hodinách
odovzdal generálny riaditeľ VÚCHV, a. s.,
Ing. T. Varga a za organizátorov J. Klein.
„Som rád, že stolnotenisový turnaj sa vydaril
ako po športovej, tak aj po organizačnej
stránke. Je potešiteľné, že okrem hráčov
a záujemcov o tento šport, ktorí chodia pravidelne každoročne súťažiť, objavia sa aj nové
tváre, teší ma záujem najmä mladých ľudí. Organizovať takýto turnaj vyžaduje aj pomoc
sponzorov a tohto roku to boli: Mesto Svit,
ZSŠ, VÚCHV, a. s., OV OZCH Chemosvit,
Pyrobatis Batizovce, a. s., Mäsopriemysel
NORD, Legato, Stavebniny Svit, Zenit, Sklenárstvo Svit, Autodiely Svit, Sydes Print, a
niektorí ďalší. Všetkým chcem úprimne poďakovať za to, že prispeli k dobrej úrovni tohto
turnaja,“ povedal Jozef Klein.
Text a foto: M. Jurčák

Mesačník MsÚ vo Svite. Vydáva MsÚ Svit v spolupráci s Chemosvitom, a. s., Svit. Predseda redakčnej rady Ing.
Ján Hutník, prednosta MsÚ Svit. Adresa: MsÚ Svit (V. Žoldáková), tel.:7875114, alebo redakcia Chemosvit, Štúrova 101, 059 21 Svit (PhDr. E. Potočná, Mgr. M. Jurčák), tel.: 715 2101, fax: 715 2740, e-mail: redakcia@chemosvit. sk, zoldakova.v@svit.sk. Tlač: Popradská tlačiareň, Poprad. Reg. číslo OÚ 1/2002 REG. Nevyžiadané
rukopisy nevraciame. Príspevky sú zverejňované bez nároku na honorár. Uzávierka čísla 5/2005 bola 3. 2. 2008.

