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Prvé tohtoročné rokovanie poslancov

Rok 2012 uzavrelo mesto s prebytkom
Prvé tohtoročné zasadnutie poslancov začalo vystúpením hostí – zástupcov organizácie cestovného ruchu a rozvoja turizmu v oblasti Tatier a jeho podhoria. Prezentovali
zámer a ciele Občianskeho združenia Pro Tatry, odpovedali na konkrétne otázky poslancov a presvedčili poslanecký zbor o potrebe členstva každej obce, či mesta v tomto regióne. Poslanci to deklarovali schválením členstva Mesta Svit v Združení Pro Tatry, o. z. a prijatím rozpočtového opatrenia na presun finančných prostriedkov vo výške
1 000,- €, ktoré sú členským príspevkom.
Vyhoveli všetkým žiadateľom
o výpožičku priestorov kultúrnych domov, zasadačky nad poštou a Športovej haly na schôdzkovú a športovú činnosť. Od
1. 9. 2013 plánuje Biskupstvo
Spišské Podhradie zriadiť Cirkevnú Materskú školu sv. Jozefa
vo Svite a tak požiadalo Mesto
Svit o súhlas so zriadením výdajnej školskej jedálne – poslanci
žiadosti vyhoveli.
Zaoberali sa aj žiadosťami
o odpustenie, či zníženie príspevkov na čiastočnú úhradu

výdavkov na štúdium v ZUŠ vo
Svite z dôvodu poberania dávok
v hmotnej núdzi – všetkým trom
žiadateľom dali súhlasné stanovisko. Pokračovali schválením
uzavretia nájomnej zmluvy s M.
Jarošovou na priľahlý pozemok

DNES PRÍLOHA!

Cestovné poriadky

Plesové momentky

...a zábava až do rána...

V gala a plesových róbach sa v posledný januárový piatkový večer schádzali hostia na Reprezentačný ples mesta, ktorý otvorilo Tanečné štúdio
Super z Popradu netradične – najvyššie ocenenou choreografiou na Majstrovstvách Slovenska
„ADAMS FAMILY“.
(Na obr. môdna prehliadka dievčat zo Strednej odbornej
školy vo Svite. Foto: D. Lučivjanská.)
(Pokrač. na 7. strane)

k jej domu (záhradu) podľa osobitného
zreteľa za cenu 0,10 €/m²/rok, nakoľko je vlastníčkou preukazu ZŤP.
Schválili rozpočtové opatrenie na zabezpečenie zmien rozpočtu mesta pre

rok 2013 o účelovo určené prostriedky
poskytnuté zo štátneho rozpočtu, EÚ
a iných prostriedkov zo zahraničia, poskytnutých na konkrétny účel.
Poslanci schválili uzatvorenie zmluvy
o prevádzkovaní čistiacej techniky (polievacie a zametacie vozidlá) s Technickým službami – príspevkovou organizáciou zriadenou mestom a vzali na vedomie zápisnicu z Dozornej rady spoločnosti BYTOVÝ PODNIK Svit s. r. o.
(Pokrač. na 2. strane)
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68

slobodných rokov

Aj tohto roku sa stretli občania mesta pri pamätníku padlým hrdinom, aby
im vzdali hold a pripomenuli si tak už 68. výročie
od oslobodenia mesta
Svit. Podrobnejšie o vtedajších bojoch v našom
regióne i meste povedal
vo svojom príhovore primátor R.Abrahám. Jeho
vystúpeniu predchádzala
recitácia E. Nedzelovej,
dôstojnú atmosféru dotvárala Dychová hudba
Sviťanka a aj naša mlá-

dež – študenti, ktorí o vojne vedia našťastie len z
počutia, kníh, či filmov.
Priamych pamätníkov zašlých čias prirodzene ubúda a tak je namieste
k týmto pietnym aktom
pozývať nastávajúce generácie.
Foto: S. Pjaták

Energetici vo Svite
V priestoroch hotela Spolcentrum sa 30. januára 2013
uskutočnila celoštátna mesačná porada hodnotenia a prípravy prevádzky energetických systémov SR. Jej organizátorom bola spoločnosť CHEMOSVIT ENERGOCHEM,
a.s., Svit. Porada sa vo Svite uskutočnila prvýkrát. -ep-

Prvé tohtoročné
rokovanie poslancov
(Dokončenie z 1. strany)
Potom odsúhlasili dotáciu vo výške 119 109 € na činnosť SZUŠ Fantázia s podmienkou mesačného vyplácania.
Ďalšie uznesenie malo odporúčací charakter a týkalo sa výmeny
okien na budove Plavárne v réžii
a na náklady spol. BYTOVÝ PODNIK Svit, s. r. o. do termínu 31. 12.
2013. Zastupiteľstvo schválilo postúpenie premlčanej pohľadávky na
nájomnom za byt na Štúrovej ul.
237/20. Mesto pohľadávku vo výške 10 254, 43 € uhradí započítaním k záväzkom voči spol. BYTOVÝ
PODNIK s. r. o. Svit.

Na základe poslaneckého návrhu poslanca Bezáka schválili odpredaj jedného bytu žiadateľovi na
základe verejnej obchodnej súťaže
v roku 2012 a novú verejnú obchodnú súťaž na odpredaj zvyšných
dvoch holobytov v bytovom dome
na ul. P. Jilemnického vo Svite.
V závere vzali poslanci na vedomie správu o hospodárení Mesta za
celý rok 2012, ktorú predložila
a okomentovala ved. odd. ekonomických činností. Skonštatovala, že
Mesto vďaka predaju svojho majetku hospodárilo s prebytkom vo výške 536 605, 75 € s finančnými
operáciami a s celkovým minulo-

ročným hospodárením vyjadrila
spokojnosť.
Poslanec J. Babčák interpeloval
otázkou, v akom štádiu je Územný
plán mesta – odpovedala A. Kromková – je vo finálnom štádiu a februárové zasadnutie poslancov sa
môže zaoberať s jeho konečnou
podobou. Na otázku ohľadom priorít mesta pre nastávajúce obdobie
odpovedal primátor – bude sa v
nich pokračovať a na najbližšom zasadnutí budú opäť predložené.
V diskusii M. Jurčák poďakoval
za účasť primátorovi a poslancom
na stretnutí so seniormi a predostrel
požiadavku zabezpečenia väčšieho
počtu stoličiek v obradnej sieni Domu smútku. V. Seman sa zaujímal,

kto a prečo osadil stĺpiky na chodníku od pošty ku futbalovému štadiónu - odpovedal primátor, že to
boli obyvatelia domu, pretože tadiaľ
chodili v minulosti autá. M. Bezák
vyslovil návrh, aby sa časť finančných prostriedkov mesta vyčlenila
na nákup nových pozemkov, či budov a po tomto návrhu pozval primátor všetkých na slávnostné odovzdávanie ďalších bytov v bývalom
hoteli Mladosť 8. februára 2013.
Diskusiu uzavrelo vystúpenie
hostí- M. Vavraseka a V. Schnágera, ktorí sa zaujímali o náležitosti
ohľadom predaja pozemku pri OC
na Ulici SNP a ceny za výstavbu
cestnej komunikácie pri bytovom
dome MIVA.
-vž-

TERMÍNY ZASADNUTÍ MESTSKÝCH ORGÁNOV
v roku 2013

Foto: K. Nowak

MESIAC
ZASADNUTIE MsZ
Január
31.01. o 15.30
Február
28.02. o 15.30
Marec
21.03. o 15.30
Apríl
25.04. o 15.30
Máj
30.05. o 15.30
Jún
20.06. o 15.30
Júl
–
August
22.08. o 15.30
September
26.09. o 15.30
Október
31.10. o 15.30
November
21.11. o 15.30
December
12.12. o 15.30

ZASADNUTIE MsR
22.01. o 15.30
19.02. o 15.30
12.03. o 15.30
16.04. o 15.30
21.05. o 15.30
11.06. o 15.30
–
13.08. o 15.30
17.09. o 15.30
22.10. o 15.30
12.11. o 15.30
03.12. o 15.30
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Prijatie
u prezidenta republiky
V stredu 9. januára 2013 sa náčelník mestskej polície zúčastnil novoročného slávnostného prijatia náčelníkov mestských polícii SR
v prezidentskom paláci.

Prezídium Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska nominovalo z každého kraja po troch príslušníkoch obecných aj mestských polícii. Jedným z trojice nominovaných za prešovský
kraj bol i náčelník Mestskej polície vo Svite Ing. Jozef Dluhý (na obr. druhý zľava).
S prezidentom republiky pánom Gašparovičom strávili policajti v priateľskom
rozhovore jednu hodinu a diskutovali
i o problémoch mestských polícii na Slovensku.Delegáciu policajtov SR viedol
prezident ZNOMPS Mgr. Ján Andrejko náčelník Mestskej polície Prešov (na obr.
druhý sprava).
-mm-

Sadzby miestnych daní a poplatok za komunálny odpad
Upozorňujeme na zmeny v sadzbách miestnych daní a poplatku
za odpad
Vážení občania,
schválením Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku č. 1/2013 sa zmenili niektoré sadzby
miestnych daní a poplatku, a to:

Pozemky:
- ročnú sadzbu dane z pozemkov mesto
upravuje v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty – 0,79 % zo základu dane – pôvodná sadzba trvalých trávnatých porastov 0,37 %, sadzba za ornú pôdu, chmeľnice, vinice a ovocné sady - ostáva nezmenená
b) záhrady – 0,49 % zo základu dane – sadzba nezmenená
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy – 0,49 % zo základu dane – sadzba nezmenená
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy – 0,53 %
zo základu dane – sadzba nezmenená
e) stavebné pozemky - 0,82% zo základu dane – sadzba nezmenená

Stavby:
- ročnú sadzbu dane zo stavieb mesto
upravuje za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:
a) 0,12 € za stavby na bývanie a drobné stav-

by, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu – pôvodná sadzba 0,11 €,
b) 0,15 € za stavby na pôdohospodársku
produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie
vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu – sadzba nezmenená,
c) 0,37 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu – pôvodná sadzba 0,36 €,
d) 0,71 € za samostatne stojace garáže a za
samostatné stavby hromadných garáží a
stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov – pôvodná sadzba 0,70 €,
e) 1,19 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu – pôvodná sadzba 1,17 €,
f) 1,19 € za stavby na ostatné podnikanie a
na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou – pôvodná
sadzba 1,17 €,
g) 0,43 € za ostatné stavby neuvedené v
tomto odseku 4, písm. a) až f) – pôvodná sadzba 0,42 €.

Byty:
- ročnú sadzbu dane z bytov mesto
upravuje na:
a) 0,12 € za byty – pôvodná sadzba 0,11 €,
b) 0,37 € za nebytové priestory užívané fyzickými osobami ako príručné sklady a garáže – pôvodná sadzba 0,36 €,

c)1,12 € za nebytové priestory určené na
podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou – pôvodná sadzba 1,10 €.

Poplatok za komunálny odpad:
a) pre osoby uvedené v § 77 ods. 2 písm. a)
zákona o miestnych daniach a poplatku (nemnožstevný zber) určuje sa sadzba poplatku vo výške 0,048624 € za osobu a deň pri
vývoze jedenkrát týždenne, t.j. výška poplatku je 17,75 €/osobu/rok – pôvodná sadzba
17,40 €/osobu/rok,
b) pre osoby uvedené v § 77 ods. 2 písm. b)
a c) zákona o miestnych daniach a poplatku
sa zavádza množstevný zber a určuje sa sadzba poplatku vo výške 0,016497 € za 1 liter odpadu, t.j. výška poplatku je:
KUKA nádoba 110 litrová 1 ks á 96 € /ročne pri vývoze 1 x za 7 dní – pôvodná sadzba
94,00 €,
kontajner 1100 litrový 1 ks á 960 € /ročne
pri vývoze 1 x za 7 dní – pôvodná sadzba
940,00 €,
KUKA nádoba 110 litrová 1 ks á 48 €/ročne
pri vývoze 1 x za 14 dní – pôvodná sadzba
47,00 €,
kontajner 1100 litrový 1 ks á 480 €/ročne pri
vývoze 1 x za 14 dní – pôvodná sadzba
470,00 €.
a) pri jednorazovom množstevnom zbere na
požiadanie sa poplatok rovná súčinu objemu
zbernej nádoby a sadzby poplatku, t.j.
0,041 € za 1 liter odpadu – pôvodná sadzba
0,04 €.

SVIT

4

Stretnutie seniorov
Už po tretíkrát výbor ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite organizoval novoročné stretnutie seniorov
mesta Svit s primátorom a poslancami MsZ. Tohtoročné
sa opäť uskutočnilo v kaviarni Spolcentra vo Svite v stredu 23. 1. 2013.
Nebolo však určené ako po
uplynulé dva roky len pre členov
JDS a klubov seniorov, ale pozvaní boli aj členovia klubu Absolventov Baťovej školy, MO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a MO Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých. Teda
všetkých organizácií na území
mesta, ktoré sa zaoberajú činnosťou seniorov.
Predseda ZO JDS vo Svite
Mgr. Miroslav Jurčák privítal
okrem 127 prítomných seniorov
aj 22 hostí, medzi nimi poslanca
NR SR PaedDr. Petra Šucu,
RNDr. Michala Brejčáka, predsedu OO JDS v Poprade, predsedu predstavenstva Chemosvit,
a. s., a riaditeľa spoločnosti Chemosvit Folie, a. s., Ing. Jaroslava
Mervarta a primátora mesta Svit
PaedDr. Rudolfa Abraháma. Na
stretnutie boli pozvaní aj predseda Mestskej organizácie JDS
v Poprade Mgr. F. Gordiak a
predsedníčka ZO Xenón M. Cibuľášová ako aj predseda Klubu
Smer SD vo Svite L. Havlík. Medzi
seniorov prišli i poslanci MsZ vo
Svite MUDr. J. Lörincz, Ing. L.
Jašš, M. Martočko, Ing. I. Zima. M. Lopušniak, Mgr. M. Smatanová, J. Babčák ako aj vedúci
pracovníci MsÚ vo Svite Ing.
A. Balogová, Ing. J. Dluhý, Ing. J.
Žiak, Ing. D. Meriačová, Ing.
A. Kromková.
Cieľom stretnutia bolo prostredníctvom organizácií seniorov
informovať primátora mesta a
hostí o svojej činnosti za rok 2012
a o aktivitách na rok 2013.
Druhá časť programu pod názvom „SAMI SEBE“ poukázala na
schopnosti seniorov vysporiadať
sa so samotou, a to napríklad kul-

túrno-spoločenskou činnosťou.
A tá je rozsiahla, čo ukázali seniori pod vedením Alexandra Tokára
v rôznych scénkach - paródiou na
spartakiádu počnúc a scénkou
„Tetky zo Spiša“ v podaní M. Voščekovej končiac. Po tomto vystúpení posedenie seniorom spríjemnila ľudová hudba Bystrianka.
Veľká rodina seniorov mesta
Svit takto v reprezentačných prie-

storoch Spolcentra prežila veľmi
príjemné chvíle, ktoré im určite
ostanú dlho v pamäti.
Výbor ZO JDS vo Svite sa podujal takéto stretnutie pripraviť
s ďalšími organizáciami aj za pomoci mesta Svit a Nadácie Chemosvit, ktorým patrí od organizátorov stretnutia úprimné poďakovanie. Týmto stretnutím sa opať
ukázalo, že mestské orgány ale
i podnikateľské subjekty, ako napr. je spoločnosť Chemosvit, a.
s., si vážia starších spoluobčanov,
bývalých zamestnancov a podľa
možnosti podporujú aj takéto

stretnutia, ktoré pre seniorov mesta majú veľký význam. Veď nemalým tohtoročným povzbudením
seniorov bola nielen početná

účasť hostí, ale i pozdravy od
P. Šucu, J. Mervarta a R. Abraháma.
-ákFoto: E. Potočná, A.Gejdošová
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Štýl

Tanečná skupina
v Prahe získala
3. miesto
Počas jesenných prázdnin sa TS Štýl, TO ZUŠ a OZ DFS
Svit zúčastnila Medzinárodného festivalu detskej a mládežníckej tvorby Ave Bohemia jeseň v Českej republike, priamo
v stovežatej Prahe, na ktorom boli zastúpené kolektívy
z Česka, Slovenskej republiky a Ukrajiny.

Počas celého pobytu boli ubytovaní všetci účastníci v hoteli Olšanka. Po príchode sa oboznámili s prostredím a vo večerných
hodinách ich privítali organizátori,
ktorí ich informovali o ďalšom
priebehu festivalu. V programe

ktorá sa nenaskytá každý deň.
To správne pnutie vrcholilo
v hlavný festivalový deň. Hneď od
rána sa niesol prípravami na súťaž, ktorá neskôr prebiehala
v Kongresovej sále hotela Olšanka až do obedňajších hodín. Po-

predstavili: Tanečné štúdio Sen a
Brellart, Tanečná skupina Štýl,
baletná škola Bca. J. Nemce,
ZUŠ Zbraslav, Choreografické
skupiny Gracija a Perly Dnepra,
štúdio Mix. Po galaprograme bola krátka prestávka na večeru
a potom sa všetci účinkujúci zúčastnili vyhodnotenia výsledkov
súťaže. Každý kolektív dostal cenu festivalu – zlatý pohár a diplom o účasti, každý účastník dostal medailu so znakom festivalu

V skratke
 SENIOR hodnotil
Na začiatku roka sa po 9-ty krát
stretli členovia Združeného spevokolu Senior, aby zhodnotili
ďalšiu sezónu. Stretnutia sa na
ich pozvanie zúčastnil aj primátor mesta, ktorému svorne zaspievali.Toto amatérske teleso
deklarovalo svoju snahu a chuť
pokračovať vo svojej speváckej
činnosti aj v jubilejnej desiatej
sezóne.

 Je nás opäť viac
Pri pohľade do evidencie obyvateľstva sme našli zopár štatistických údajov, ktoré nám prezradia, aký je pohyb v počte obyvateľov Svitu. Tentokrát sme už
prekročili číslo 7500 o 16 obyvateľov.
Počas uplynulého roku 2012 sa
vo Svite narodilo 78 detí, naopak, navždy sme sa rozlúčili
s 85-mi občanmi. Z toho bolo
43 žien a 42 mužov. Odsťahovalo sa 108 občanov a prisťahovalo 135. Takže ku koncu roka
2012 sme zaevidovali v našom
meste 7 516 obyvateľov.

 Exotické mená
sa stále tešia obľube
Pri pohľade do knihy narodených detí sme našli aj nezvyčajné mená – Vivien, Kevin, Zara,
Evelína, Ronaldo, Liliana, Sarah, Olívia, Aaron.
festivalu bolo nielen súťaženie,
ale jej účastníci mali pripravený
príjemný i poznávací program
spojený s obhliadkou mesta i tanečným workshopom v baletnej
sále Novej scény, ktorý viedol
známy tanečník z Laterny Magiky
a umelecký riaditeľ festivalu E. Vrublevskij. Tanečný workshop bol zameraný na klasický a moderný tanec. Pre členov TS Štýl to bol nezabudnuteľný zážitok a príležitosť,

rota mala nie ľahkú úlohu - vybrať
z 53 rôznych nominácii kolektívov, ktoré mali do súťaže pripravených i viac ako dve choreografie či programové čísla v oblasti
tanca a spevu. V poobedných
hodinách už organizátori pripravovali galaprogram z najlepších
súťažných programových čísiel,
ktorý sa začínal o 17.00 hod.
opäť v Kongresovej sále hotela
Olšanka. V galaprograme sa

Zápis detí do materských škôl
Riaditeľky materských škôl vo Svite a Pod Skalkou
oznamujú rodičom, že v dňoch od 15.2. do 15.3.2013
od 10.00 – 12.00 hod. sa uskutoční zápis detí do príslušnej materskej školy.
Zákonný zástupca si vyzdvihne u riaditeľky MŠ tlačivo „Prihlásenie
dieťaťa do MŠ“,a vyplnené ho spolu s potvrdením o zdravotnom stave
dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, spätne donesie riaditeľke MŠ. Ak má dieťa špeciálne výchovnovzdelávacie potreby, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave
dieťaťa aj vyjadrenie príslušného výchovného poradenstva a prevencie.
Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku
školského roka dostane zákonný zástupca najneskôr do 30. 4. 2013.

a diplom. Vyhodnotenie prebiehalo ďalej podľa nominácií
a vekových kategórií na troch
miestach. Laureátmi festivalu sa
stali najlepšie programové čísla.
Taktiež bola jedna cena udelená
Grand Prix. Za svoje výkony boli
ocenené aj ďalšie tri kolektívy formou poukážky v hodnote 3000
KČ na nákup tanečného tovaru
firmy Grishko.
Naša tanečná skupina Štýl sa
tešila zo získaného 3. miesta vo
svojej nominácii a kategórií a svoju
radosť mohla prejavovať i na diskotéke pre všetkých účinkujúcich.
Vedúci kolektívov mali zasa stretnutie s organizátormi, na ktorom
ich privítala riaditeľka festivalu V.
Vrublevská. Nadväzovanie nových
priateľstiev a skúseností budú pre
všetkých účastníkov tým najnezabudnuteľnejším zážitkom, ktorý si
každý odnášal hneď na nasledujúci deň so sebou domov. Ani TS
Štýl nebola výnimkou a o to viac sa
už teraz teší na ďalšie projekty a
spoluprácu z tvorivej dielne Ave
vho
Bohemia.

 Prišlo 28 darcov krvi
Darovanie krvi je skutočným
„darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom
chorým a po úrazoch. MS SČK
v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR 13. 12.
2012 uskutočnili „Vianočnú
kvapku krvi”. Krv darovalo 28
darcov v nových priestoroch –
v Dome kultúry vo Svite. Keďže
bol predvianočný čas, každý
darca dostal na pamiatku darček – tričko s logom kvapky krvi.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli na tento prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny
krok.
M. Zentková

 Jarné prázdniny
na našich školách budú od 16.
do 22. februára 2013. Do škôl
sa nastupuje 25. februára.

 Lyžovačka v Lopušnej
V Lopušnej doline sú výborné
snehové podmienky. V stredu, v
piatok a sobotu je aj večerné lyžovanie od 18. do 20.30 h.
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Plesové momentky
...a zábava až do rána...
Po prípitku ples otvoril primátor
mesta s manželkou Viedenským
valčíkom.
Hudobná skupina Montana
band z Bardejova pozvala hostí
na tanečný parket, ktorý bol po
celú noc plný – veď hrali skvele a
nedalo sa netancovať.
Ešte pred večerou „spadol“
elektrický prúd, sviečky na stoloch však vytvárali čarovnú intímnu atmosféru, ľudia sa v tichu
rozprávali, popíjali, pri jednom
stole si nesmelo začali aj pospevovať.
Táto pauza vďaka obetavým
elektrikárom trvala asi 25 minút,
hostia ju však prijali s pochopením a humorom.
A „bolo svetlo“ a mohlo sa po-

Nechýbali štandardné a latinsko-americké tance v podaní špičkových tanečných párov z TŠ Super z Popradu.
Na rad prišiel hosť večera – Elvis Presley alias Juraj Prstek. V
typickom odeve spustil najväčšie
hity kráľa rockenrollu a všetkých
hostí strhol do tanca.
Tombola bola tohto roku vďaka
štedrým darcom naozaj bohatá.
Až 56 výhercov (poniektorí si boli po cenu niekoľkokrát) radostne
výskalo takmer od každého stola,
z každého kúta sály. Asi najviac
cien vyhral stôl, kde boli hostia z
Environchemu a Energochemu,
na primátora sa šťastie neusmialo.
Zábava gradovala a o štvrtej

kračovať. Parket ovládli tanečníčky zo SZUŠ Fantázia veľmi vydarenou choreografiou „Variété“.
Mestský ples už tradične
ozdobia šikovné študentky SOŠ
zo Svitu – tohtoročná módna prehliadka sa niesla v duchu gotiky.

hodine ráno stíchla kapela a hostia sa dôstojne, unavení tancom
poberali domov. Odchádzali s
tým, že o rok prídu opäť. Teda
väčšina.
Solídny reprezentačný ples
vraj nemá trvať do svitania....-vž-

Foto na strane: D. Lučivjanská
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December
plný kultúry

Chcem sa poďakovať Mestu Svit
a osobitne jeho oddeleniu kultúry za bohatý kultúrny program
v mesiaci december.
Mikuláš, ktorý rozsvietil vianočnú výzdobu mesta spolu so žiakmi ZUŠ Svit nám
pripomenuli blížiace sa najkrajšie sviatky
v roku. Hneď na ďalší deň pedagógovia
mestskej ZUŠ oslávili 65.výročie založenia školy. V spolupráci so ZUŠ v Českej
Třebovej pripravili pestrý program, na ktorom sa prezentovali takmer všetky odbory. Do nášho mesta zavítali aj zvučné herecké mená ako je Jozef Vajda, Zdena
Studenková, Zuzana Kocúriková a jubilantka Mária Kráľovičová. Táto partia pokope je zárukou kvalitnej zábavy. A ako mi
sami povedali, do Svitu sa radi vracajú,
pretože tu máme naozaj vďačné publikum.
Dom kultúry navštívilo tuším viac ako
1000 divákov, či už malých, a či veľkých.
Žiaci spolu s učiteľmi ZŠ na Ul.Mierovej
už tradične pripravili nádhernú vianočnú
akadémiu, ktorá sa tohto roku niesla
v duchu objavovania našej planéty nezabudnuteľnými postavičkami Pá a Pí. Zaujimavosťou bola azda spolupráca so všetkými telesami a inštitúciami v našom meste. Práve touto akadémiou som pocítil také to pravé čaro Vianoc. Všetci spoločne
sme si niekoľkokrát zaspievali pieseň Najkrajšie Vianoce, ktorú si pospevujem ešte
aj pri písaní tohto poďakovania.
Naozaj si už dávno nepamätám taký
pestrý a bohatý december vo Svite. Ďakujem všetkým vám, prajem veľa úspechu
a zdravia v novom roku 2013.
Martin Fečunda, DiS.art.
ZUŠ Svit

Šlabikáre sveta v knižnici
Od začiatku roka bola v knižnici sprístupnená výstava šlabikárov a školských
pomôcok. Zbierku nám zapožičal Štefan Peteja z Bardejova. Šlabikáre zbiera od
roku 1988 a v súčasnosti ich má okolo 650. So svojou zbierkou sa zapísal i do
Slovenskej knihy rekordov.
Návštevníkov knižnice i triedne kolektívy zo
ZŠ na Mierovej ulici najviac zaujali šlabikáre

ObO ÚŽS Poprad so sídlom vo Svite
Podtatranské osvetové stredisko Poprad
a Mesto Svit organizujú

v Brailovom písme, šarišskom nárečí,
z Izraela, či z Japonska, ktorý sa číta odzadu.
Tí skôr narodení sa potešili, keď medzi šlabikármi našli tie, z ktorých sa sami učili. Deťom
sa páčili i historické pomôcky pre prvákov –
tabuľky na písanie tzv. abecedáre, drevené
peračníky, dreváky a kabely, s ktorými chodievali kedysi do školy. Najstarším slovenským šlabikárom na výstave bol Obrázkový
šlabikár – Prvá čítanka pre školy evanjelické
z roku 1896, najstarším exponátom celej
zbierky bol Slabikář český z roku 1547.
Teší nás, že vďaka Štefanovi Petejovi sme
mohli i my vo Svite túto nevšednú výstavu
sprístupniť a oboznámiť sa so šlabikármi zo
všetkých kontinentov a z vyše 120 krajín sveta.
DŠ

46. ročník

VANSOVEJ
LOMNIČKY
Festival umeleckého prednesu
poézie a prózy žien

27. februára 2012 o 15.00 hod.
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 15.
2. na adrese:
Ľubica Kederová, Obvodná organizácia
ÚŽS, Jilemnického 838/36, 059 21 Svit
č. t. – 052/7755989, 0904 879 926

Mestská knižnica Svit
v spolupráci s redakciou
časopisu Krásy Slovenska,
Klubom slovenských turistov
a vydavateľstvom Dajama
Vás pozývajú na výstavu

90 rokov časopisu
KRÁSY SLOVENSKA
história najstaršieho kontinuálneho
vychádzajúceho časopisu na Slovensku február – marec 2013

v priestoroch knižnice vo Svite.

MLADÝ VEDEC odmenil
najlepších fotografov
Pred letnými prázdninami 2012 vyhlásil časopis Mladý vedec celoslovenskú fotografickú
súťaž so zameraním na prírodné vedy. Autori
najlepších fotografií (bez poradia) boli v januári 2013 odmenení knižnými publikáciami. Je
medzi nimi aj štvorica našich žiakov:
Terézia Gáliková z 9.B, Michal Gálik zo 7.B,
Matej Kováč z 5.B a Nela Gloríková z 8.A.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.
RNDr. Danica Božová
ZŠ Mierová
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Spoločenská rubrika
 NARODILI SA
november,december
Félix Revák, Lea Zajacová, Teodor Pajerchin, Daniel Krett, Rudolf Flašík, Roland
Glejdura, Marek Kačmarčík
január 2013
Rebeka Džurmanová, Martin Kantor
 MANŽELSVO UZATVORILI
Peter Dzivčák a Miroslava Švačeková,
František Lopata a Jana Durláková, Mikuláš Ridilla a Jana Suchá
 ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

Slávnostné prijatie životných jubilantov na
Mestskom úrade vo svite, ktoré sa konalo
19. decembra 2012.
Foto: A. Pálešová

Inzeráty
 Predám 3-izbový byt s balkónom vo
Svite na sídl.“A“ v „čínskom múre“. Kompletná rekonštrukcia, cena dohodou. T.č.
0904 722 304.
 Predám málo používanú poschodovú
posteľ s matracami, policami a 2 zásuvnými
odkladacími priestormi. 2 varianty zostavenia (nad sebou a do pravého uhla, svetlo zelená. Cena 180 €. Inf. 0905 905 384.
 Predám menší drevený písací stôl
(hnedo-biela) 28 € a váľandu s úložným priestorom (22 €), i jednotlivo. 0905 905 384.
 Predám 2-izbový byt bez balkóna vo
Svite. Nové plastové okná, ináč pôvodný
stav. Cena 32 tisíc eur. Tel. 0905 916
140.

Milí stravníci,

firma Eurest spol. s r.o
vás pozýva od 18.februára 2013 do novootvorenej výdajne stravy v priestoroch hotela
Mladosť vo Svite.
Ponúkame široký výber denného menu, zostavený z troch jedál.
Denné menu zostavené z polievky, hlavného
jedla a nápoja ponúkame za rozumnú cenu
2,80 eur.
V mesiaci február koláčik zdarma.
Príďte ochutnať to najlepšie z našej kuchyne.
Rezervácie na obed, alebo otázky na zloženie
denného menu poskytujeme na tel.:
052/715 2363, 0918 688 398.

Spomienka
Franková - PROFICREDIT
Zamestnanecká pôžička!
aj pre dôchodcov a SZČO.
od 300 - 3000 €
od 6000 - 100 000 € - ručenie nehnuteľnosťou
BEZ REGISTRA!
0911/913849 Poprad, Moyzesova 25

ˇ
 Podakovania
 Ďakujeme úprimne evanjelickému
farárovi pánovi Danielovi Midriakovi,
pánovi kantorovi a zamestnancom
Pohrebných služieb za vykonanie dôstojnej rozlúčky s našou milovanou
mamou a starou mamou
Emíliou Marcinkovou.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ňou prišli
rozlúčiť a odprevadiť ju na poslednej
ceste. Zároveň ďakujeme pracovníkom
Domu seniorov v Lučivnej za starostlivosť, ktorú jej poskytli v posledných
mesiacoch života.
Smútiaca rodina

23. januára 2013
uplynulo desať rokov od chvíle, kedy
nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec, dedko,

Ľubomír Mišuth.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Rodina

 Ďakujeme touto cestou úprimne Mestskému úradu, Pohrebným službám
a Malému mužskému zboru za vykonanie dôstojnej rozlúčky s našim
manželom, otcom a starým otcom

Vavrincom Kaščákom,
ktorý nás navždy opustil 16.1.2013 vo
veku nedožitých 68 rokov.
Ďakujeme aj všetkým, ktorí ho prišli
odprevadiť na poslednej ceste za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Manželka s rodinou

70 ROKOV
december 2012
Ing. Michal Suchý, Katarína Balandová
január 2013
Milena Havašová, Viera Krejnusová,
Ján Šesták
75 ROKOV
december 2012
Mária Hrkeľová, Žofia Holubová, Ľudovít
Loy, Mária Madzinová, Jozef Bednačík
január 2013
Mária Kalatová, Imrich Kočík, František
Mojcher, Regina Pastirčíková, Mária
Slamená, Helena Štecová
80 ROKOV
december 2012
Janka Bullová, Mária Lišková, Mária
Jurčišinová, Pavol Bruzík, Helena Melicherčíková
január 2013
Pavel Drugaj, Michal Nahalka, Ján Poľanovský, Mária Prcúchová, Helena
Vestenická, Štefan Virostko
85 ROKOV
december 2012
Mária Vartovníková, Štefan Kaľavský
január 2013
Margita Francistyová, Anna Lešková,
Vojtech Michalík, Anna Stašáková, Emília Šalvatová
90 ROKOV
január 2013
Margita Zacharová
91 ROKOV
január 2013
Ján Hložka, Mária Valášková

 NAVŽDY NÁS OPUSTILI
december 2012
Ján Hyžný (83), Jozef Levársky (65), Ladislav Slaný (82), Marta Schellingová
(82). Štefánia Kviateková (74), Mária Mešková (87) Vladimír Mlynský (51).
2013
Mária Schmotzerová (87), Emília Marcinková (78), Anna Perscheová (83), Ema
Ebringerová (82), Oľga Vojteková (90),
Koloman Šipoš (93), Irena Baltová (76),
Jozef Drevko (85), Vavrinec Kaščák (67),
Emília Kováčová (89),Margita Krempaská
(84), Ján Klein (58), Emília Novotná (50),
Pavol Bruzik (80).
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Vianočná besiedka žiakov Základnej
školy na Mierovej
ulici pred Vianocami
zaplnila sálu Domu
kultúry. V réžii Mgr.
Zuzany Fridmanovej
130 žiakov programom „Pi a Pa na planéte Zem“ odovzdalo všetkým prítomným svoj darček
s vianočným posolstvom.
Milými hosťami boli najmenší účinkujúci – deti
z obidvoch materských
škôl, deti zo súkromnej
ZUŠ Fantázia, ako aj žiaci
literárno - dramatického
odboru ZUŠ a tanečnej
skupiny Štýl pri ZUŠ. Ich
tanečné a herecké výkony rozveselili a roztlieskali
celú sálu.
Nikomu sa nechce veriť, že táto besiedka má
už 20-ročnú tradíciu.
Áno, takýto vianočný darček deti svojim rodičom,
starým rodičom a celému
hľadisku po prvýkrát venovali 22.12.1992. Réžiu
premiérového vystúpenia

Tradícia dvoch desaťročí

mala učiteľka Mária Černajová. Potom režisérsku
štafetu prevzali Irena Janků, Zuzana Fridmanová,
Lucia Žondová, Monika
Štefanková, Andrea Panáčková. Počas dvoch
desaťročí na pódiu vystúpilo vyše 2 500 detí
a žiakov.

Program vianočnej besiedky svojím tančekom
vždy obohatili deti z Materskej školy na Mierovej
ulici pod vedením učiteliek Aleny Valášekovej
a Mgr. Alžbety Hurčalovej. Pravidelnými hosťami
boli aj žiaci ZUŠ či Jánošíčka. Tohto roku mali

svoju premiéru aj deti
z Materskej školy Pod
Skalkou pod vedením
Edity Mikušovej a Mgr.
Ivety Kukurovej.
Všetkým účinkujúcim na
javisku pod vedením svojich pedagógov a umeleckých vedúcich sa vždy podarilo vyčariť pravú vianoč-

Adventný čas v škole

Rodičia i učitelia majú prioritu spoločnú a tou sú
deti. Deti, ktoré nás vedia rozveseliť i rozplakať,
deti, ktoré nás milujú i nenávidia, deti, ktoré by
sme nevymenili za nič na svete. A práve o našich
i vašich deťoch bol vianočný deň otvorených dverí
u nás, na našej ZŠ Komenského vo Svite.

Rodičia mali možnosť navštíviť
triedy, odborné učebne či telocvičňu. V aule bola pripravená videoprojekcia s krátkymi zostrihmi rôznych činností, ktoré deti v škole robia. Našich hostí sme nielen privítali, ale aj pohostili vynikajúcimi domácimi koláčmi a buchtami, ktoré
rozvoniavali v školskej jedálni.
Deň otvorených dverí bol spojený
s našou tradičnou burzou hračiek
a žiackych výrobkov. Tie si mohli
všetci kúpiť za symbolické ceny.
K peniazom, ktoré sme získali za
predané hračky a výrobky sme pridali výťažok z finančnej zbierky, ktorá taktiež prebiehala v tento deň
a suma sa navýšila aj o štedrý príspevok od rodičovskej rady. Konečnú peňažnú sumu sme odovzdali
ako vianočný darček rodičom nášho žiaka Samka Salaja, ktorý už tretí školský rok leží v bdelej kóme, aby
sme im aspoň takouto cestou spríjemnili ich ťažký životný údel.
Každý z nás pozná ten známy výrok, že peniaze nie sú dôležité, no
sú veľmi podstatné pre ľudí, ktorí
ich potrebujú k tomu, aby bol ich život znesiteľný.
Mgr. Erika Antalová

nú atmosféru a prítomným
v sále odovzdať darček
piesní, tancov, umeleckého slova a úprimných detských želaní.
Mgr. Luďa Szabová,
riaditeľka ZŠ Mierová
Foto: Ing. V. Oleárová

Vianočné posedenie
V decembri usporiadala naša ZO
Posedenie pri jedličke. Táto milá
akcia bola vyvrcholením činnosti
v roku 2012. Vianočnú pohodu
nám priniesli svojimi vystúpeniami
žiaci a učitelia ZUŠ vo Svite. Bol to
krásny zážitok, keď sme si pri prestretom stole s hudobným sprievodom zaspievali „Tichú noc“.
Posedenia sa zúčastnila J. Soliarová, zástupkyňa MsÚ Svit, predsedníčka OR SZZP D. Šimonová a náš dlhoročný sponzor Milan Čekan. Ďakujeme im za úprimné slová, ktoré nás povzbudili v ďalšej činnosti.
Chceli by sme sa poďakovať všetkým sponzorom, ktorí podporujú našu činnosť finančne alebo materiálne. Bez ich pomoci by sme nemohli
zorganizovať akcie v takom počte,
ako sa nám to darí dosiaľ. Konkrétne
sa chceme poďakovať predsedovi
sociálnej komisie MUDr. Lörinczovi,
M. Čekanovi, JUDr. Bezákovi, Nadácii Chemosvit a p. Sokolovej.
Ing. Ľ. Kuzmíková
ZO SZZP Svit

NÁJDE SA MOBIL?
Dňa 20. 1. 2013 poobede som
stratila mobil Nokia 1616 – prosím
poctivého nálezcu, aby sa na
ozval na č. 0949135881.
Zuzana Harvanová
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Koncert pre Samka
Príjemným vyvrcholením vianočných sviatkov bol benefičný koncert
dňa 6.1.2013 pod záštitou občianskeho združenia Familiaris, ktoré o.
i. vykonáva charitatívnu sociálnu pomoc v našom meste pre dysfunkčné rodiny, od roku 2006.

ktorí to skutočne potrebujú. Všetkým darcom
v mene Samkovej rodiny úprimne ďakujeme.
Benefičný koncert podporili Mesto Svit,
Kvety Fantázia, s.r.o., Svit, Sevek, s.r.o., Svit,
Reklamná agentúra MediaCare, s.r.o., Kežmarok a Rímskokatolícky farský úrad vo Svite.
Ďakujeme.
Jana Šoltisová,
dobrovoľníčka Familiaris o.z.

Atmosféru príjemne dopĺňalo sakrálne prostredie kostola sv. Jozefa rob. vo Svite. Celým
priestorom sa rozliehala nádherná hudba
a spev v podaní učiteľov SZUŠ Fantázia a ZUŠ
Janka Silana. Za účasti asi 100 prítomných sa
piesne a hudobné prednesy autorov Dixa,
Webera, Mozarta, Bacha a i., lahodne vnárali
do ucha a dotýkali srdca.
Bolo to príjemné stretnutie, ktorým sme si aj
v tomto vrcholiacom vianočnom čase mohli
akosi viac uvedomiť význam a hodnotu života.
Umeleckým slovom koncert sprevádzal predseda Rady združenia Familiaris o.z. František
Drozd a duchovným slovom prítomných povzbudil miestny farár vdp. Štefan Vitko.
Sme vďační, že koncertom sme si mohli pripomenúť nielen význam vianočných sviatkov,
ale i postoje a vzťahy k Samkovi a k jeho chorobe. Vyzbieraná suma vo výške 735,04 eur
je tiež praktickým prejavom solidarity s ľuďmi,

Objavili ste už VIVI LAND?
Na pôde mesta je čosi nové, čosi, čo sme tu ešte nemali. Pri mojej návšteve Obchodného centra som na
vlastné oči videla, ako sa v jednej jeho časti na 2. poschodí veselia a hrajú deti. Bolo to vo VIVI LANDE, ihrisku plnom farieb a všakovakých zariadení. Viac mi už
prezradil majiteľ a prevádzkovateľ Ing. Róbert Šimo.

 Dá sa Váš názov "rozšifrovať"?
Detské interiérové ihrisko VIVI LAND – nesie názov po našej 2,5-ročnej dcérke VIVIANNE.
 Je to zariadenie, aké sme v našom meste ešte nemali. Odkedy pôsobíte a prečo
ste sa rozhodli podnikať v tomto smere?
Keďže vo Svite je pomerne málo kvalitných
a bezpečných detských ihrísk, k dispozícii sú
len pieskoviská a kovové konštrukcie, ktoré
sú čiastočne alebo úplne nefunkčné a neudržiavané, začali sme sa zaoberať myšlienkou
zriadenia detského ihriska.

S dcérkou sme navštívili množstvo detských ihrísk, detských kútikov a z každého
sme si odniesli inšpirácie, nápady a postrehy
čo by na ihrisku nemalo chýbať a čomu sa vyvarovať.
Naším cieľom bolo vytvoriť bezpečný a podnecujúci priestor na hru, vytvoriť priestor na
trávenie voľného času rodín s malými deťmi,
posilňovať komunitu a poskytnúť množstvo zábavných chvíľ.
 Prezraďte našim čitateľom, čo konkrétne u vás a za akých podmienok nájdu?
VIVI LAND sa nachádza na II. nadzemnom

podlaží v Obchodnom centre A1, na Ulici
SNP, 264/3 vo Svite. Prevádzkujeme ho od
decembra 2012 pondelok - piatok od 09.00
hod. do 17.00 hod., v sobotu od 09.00 hod.
do 12.00 hod.
Pobyt na ihrisku je spoplatnený - 2 eurá za
1 dieťa od 2 do 13 rokov, sprevádzajúce osoby a deti do 2 rokov majú vstup zdarma. Odporúčaná doba pobytu je 3 hodiny.Na ihrisku
sa nachádza kombinovaná zostava šmýkačiek, interiérový hrad, zostava preliezačiek,
suchý guličkový bazén, hojdačky, trampolína,
priestor pre hru, kreslenie a iné činnosti. Je tu
dostatok priestoru na zahratie si futbalu, basketbalu, pozemný hokej, ale aj biliard. Všetky zariadenia majú bezpečnostné certifikáty.V
časti pre rodičov si môžu všetky vekové kategórie (nielen mamičky s deťmi) oddýchnuť a
vychutnať množstvo rôznych pochutín. V ponuke máme výbornú taliansku kávu, horúcu
čokoládu, čaje aj pre tehuľky a dojčiace maminy, nealko nápoje a koláčiky.
 Máte ešte nejaké smelé plány do budúcna?
Od februára otvárame kurz „Cvičenie rodičov s deťmi od 3 mesiacov do 3 rokov“, soboty máme tematicky zamerané na tvorivé
dielne: maľovanie na tvár, maľovanie na sklo,
kamene, textil, výroba valentínskych, vianočných, veľkonočných ozdôb a darčekov, pletenie z papiera a rôzne iné.
Plánujeme otvoriť kurz angličtiny pre detičky s cieľom vytvárať pozitívny vzťah k angličtine,ďalej detské oslavy, karnevaly, letné jednodňové tábory, Do budúcnosti by sme chceli predĺžiť otváracie hodiny. Momentálne sme
ale obmedzení prevádzkovou dobou Obchodného centra.
Poďakovala V. Žoldáková
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Miss Tatry 2012

sa volá Patrícia Šebestová

Dňa 14. decembra 2012 o 18.00 hod. sa v Kongresovej sále Grand Hotela Bellevue v Hornom Smokovci vo Vysokých Tatrách uskutočnilo Finále 1. ročníka MISS TATRY-2012 /Vysoké Tatry a Nízke Tatry/. Tradícia MISS TATRY, ktorá sa začala začiatkom deväťdesiatych rokov
/1990-2/ bola teda presne po 20-tich rokoch dnes už s celoslovenským poňatím veľkolepým spôsobom úspešne obnovená.

Výsledky súťaže:
MISS TATRY-2012 - Patrícia ŠEBESTOVÁ
1. VICEMISS TATRY-2012
- Jaroslava HROŠOVÁ
2. VICEMISS TATRY-2012
- Karolína MIKOVÁ
MISS TATRY SYMPATIA-2012
- Nicole NAELOVÁ
MISS TATRY INTERNET-2012
- Jaroslava HROŠOVÁ
V slávnostnej atmosfére, v krásnom prostredí Grand Hotela Bellevue a na elegantnej

a originálnej scéne, kde dominantu tvorili
nadživotné fotografie súťažiacich dievčat sa
predstavilo 12 krásnych finalistiek.
Súťaž prebiehala v štyroch súťažných kategóriách: promenáda v krátkych modeloch
šiat, voľná disciplína, promenáda v nádherných svadobných šatách a promenáda
v plavkách. Nástup na záverečnú prezentáciu
bol umocnený nápaditými spoločenskými šatami, šperkami a exkluzívnymi topánkami,
ktoré neodmysliteľne patria k dominantným
prvkom umocňujúcim čaro ženského šarmu.

Korunou krásy všetkých dievčat boli vlasy
s nápaditými účesmi ako aj líčenie a vizáž súčasného trendu. Technické vymoženosti ako
videoprojekcia a prezentácia súťažiacich
a partnerov podujatia na veľkoplošnej obrazovke, pódiová pyrotechnika, svetlá, laser,
scanery boli použité veľmi funkčne s citom
pre atmosféru podujatia. Dominantné svietiace logo MISS TATRY v sále, videoprojekcia
na horizonte scény ako aj decentná kvetinová výzdoba dávali punc veľkolepého podujatia prezentujúceho krásu a kvalitu na najvyššej úrovni.
Vo voľnej disciplíne sa dievčatá prezentovali každá veľmi originálnym spôsobom. Diváci videli moderný a spoločenský tanec, počuli krásne recitácie od klasikov slovenskej literatúry ale aj hru na klavír, či folklórny spev
a tanec. Vystúpenia všetkých 12-tich finalistiek boli na úrovni a prejavili v nich veľa odvahy, estetického citu a v neposlednej miere
aj nemálo individuálneho talentu.
Odborná porota v zložení 13 členov mala
neľahkú úlohu pri výbere víťazky MISS TATRY
spomedzi toľkých krásnych finalistiek.
Galavečer bol správne okorenený vystúpeniami profesionálnych umelcov, každý po
svojom zabavili divákov a prispeli k dobrej nálade, atmosfére a postupnej gradácii galaprogramu - skupina HEFA /Peter Hečko - legenda slovenskej a československej populárnej hudby, autor a režisér galaprogramu
a spevák Miro Fabián/, kubánsky spevák
EUSÉBIO, Robo ŠIMKO & MassRiot, skupina ROXETTE TRIBUTE a tanečná skupina
STELLA.
Moderátori galavečera Karin Majtánová,
televízna moderátorka a prvá MISS SR
a Roman Bomboš, moderátor Slovenského
rozhlasu a hlas Eurovízie, boli skvelí. Výborne sa dopĺňali, sršali pozitívnou energiou
a dobrou náladou rozžiarili celú sálu.
Tešíme sa na 2. ročník MISS TATRY-2013!

Krúžkovanie vtákov
s profesionálnym ornitológom
Počas druhého januárového dňa 2013 navštívil naše mesto Svit
profesionálny ornitológ, člen Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLifeSlovensko Ing. Matej Repel, PhD.
Mladá ornitologička – ôsmačka Nelka Gloríková sa mala možnosť zúčastniť krúžkovania operencov, ktoré tento odborník realizoval v okrajovej
časti Svitu – Pod Skalkou na okraji lesa. Nelka každoročne pomáha operencom prežiť kruté zimné obdobie výrobou kŕmidiel, búdok a pravidelným
prikrmovaním, má možnosť zažívať takmer denne radosť z vtáčieho divadelného predstavenia. Aj preto vedela, že do tejto oblasti za potravou prilietajú často najmä sýkorky a hýle.
Jej úlohou bolo prípraviť lieskové palice, o ostatné sa už postaral profesionálny ornitológ Matej. Doniesol záchytné siete, klieštiky, krúžky rôznych
veľkostí, látkové vrecúška a záznamník s písacími potrebami.
Počas niekoľkých hodín sa mu podarilo okrúžkovať 32 jedincov šiestich
druhov vtákov (sýkorka veľká, sýkorka belasá, sýkorka uhliarka, sýkorka
chochlatá, králiček zlatohlavý, kôrovník dlhoprstý).
RNDr. D.Božová
ZŠ Mierová, Svit
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Paradoxy
Žijeme tak rýchlo, že nestíhame prísť načas. V detstve je rodina jediné blízke puto,
čo máme a v dospelosti ju za chvíľkové priateľstvá vymieňame. Staviame priestranné rodinné domy a často sa v nich ani nestretávame. Máme väčšie domy, ale menšie rodiny,
budujeme domy, nie domovy. Smejeme sa
málo, plačeme veľa. Hľadáme si dôvody na
smútok, ale dôvody na radosť ignorujeme.
Píšeme veľa a rozprávame málo. Máme tabletky na zdravie, aj na smrť. Čítame „google“, nie knihy. Všetkých kritizujeme a k sebe
nie sme kritickí. Zvyšujeme si sebavedomie
a ostatným ho podkopávame. Nevážime si
zdravie, až kým si ono neprestane vážiť nás.
Vozíme sa na autách, nechodíme na prechádzky. Dohadujeme si pracovné „meetingy“ s cudzími ľuďmi, no nestretávame sa
s blízkymi. Nechodíme do prírody a sťažujeme sa na ruch mesta. Keď máme pred sebou otvorené dvere, prešľapujeme z nohy na

nohu, až kým sa pred
nami nezatvoria. Nevaríme si, chodíme jesť
do reštaurácií a sťažujeme sa na kuchárov.
Fajčíme, ale zápach
alebo dym z cigariet nám prekáža. Máme tituly, ale menej zdravého rozumu. Máme rozvinuté zdravotníctvo, ale menej starostlivosti
a zdravia. Míňame viac peňazí, aj keď máme
menej. Cestujeme okolo sveta a nechce sa

Úvaha
nám ísť pozdraviť susedu cez ulicu. Jeme
čokoládu kvôli zlej nálade, nie kvôli jej lahodnej chuti. Pijeme alkohol, a pritom neznášame opitých ľudí. Ostatných poučujeme, ale učíme sa menej. Keď nie sme doma,
chceme isť domov, keď sme doma, nemôžeme tam vydržať. Nestaráme sa o náš jedálniček, ale každému sa sťažujeme, akú
máme nadváhu. Hľadáme si zámienky, prečo niečo neurobiť, nie prečo to urobiť. Vy-

Krása z rúk
šikovných žien
Výbor ÚŽ pripravil pre svoje členky príjemné a užitočné chvíle v podobe tvorivých dielní. Tento rok sme oslovili Mgr.
Katarínu Šifrovú, o ktorej sme sa dozvedeli, že vytvára neuveriteľné úžitkové
predmety z obyčajných farebných časopisov. Veľmi ochotne prijala naše pozvanie a pripravila v sále kultúrneho domu Pod Skalkou nevšednú výstavku kabeliek, podkovičiek pre šťastie a iných
zaujímavých predmetov.
Túto krásu umocnila svojimi ručne zhotovenými adventnými vencami, zvončekmi a snehuliakmi Magdaléna Fridmanová. Prichádzajúce
účastníčky tvorivých dielní prezretím hodnotnej
výstavy získali inšpiráciu pre svoju tvorbu. Pod
vedením Katky sa učili novou technikou lepenia
a skladania prúžkov farebného papiera vytvoriť
náramok.
Aj ratolesti mamičiek boli v tvorivej dielničke
plne zaujaté vytváraním anjelikov z PET fliaš
a polystyrénových gúľ. Za pomoci Naďky Kumorovitzovej spod ich rúk vychádzali neskutočné dielka - anjeliky s trblietavými vláskami,
hviezdičkami, vystrihovanými krídelkami a zlatistými šatôčkami. Rozžiarené očká a plné pracovné zaujatie svedčili o tom, že Naďka si ich
úplne získala a inšpirovala ich vytvoriť i doma
spolu s mamičkami nevšednú vianočnú výzdobu.
Mária Černajová
Slávnostné prijatie narodených detí, ktoré
sa uskutočnilo 2. februára 2013. Prijatých
bolo 20 nových občiankov.
Foto: A. Pálešová

hľadávame nových priateľov a zabúdame na
starých. V lete sa sťažujeme na rozpálené
slnko a v zime nám prekáža sneh. Meníme
deň čo deň svoj zovňajšok, s ktorým nie sme
spokojní, ale vnútro a charakter meníme ťažko. Chceme čo nemáme, ak to už máme,
chceme viac. Ráno zaťahujeme žalúzie aby
nám nesvietilo slnko do očí, večer hľadáme
posledné slnečné lúče. Hovoríme radšej milosrdné klamstvá, ako bolestivú pravdu. Klameme, ale nechceme byť klamaní. Rozmýšľame veľa, konáme málo.
Každý deň môže byť nový začiatok. Každá
hodina, minúta či sekunda je výnimočná, lebo nikdy nevieme, či nie je posledná. Ak šetríme čas, on v žiadnom prípade nešetrí nás.
Život nemáme prežívať, ale žiť, preto nikdy
nezabúdajme na rodinu, lebo tá tu bude stále pre nás, vážme si naozajstných priateľov,
nie falošných. Skúšajme nové veci, neopakujme staré chyby. Učme sa, lebo nikdy nebudeme vedieť všetko. Nehovorme "zajtra"
alebo "inokedy", lebo zajtrajšok už nemusí
prísť. Urobme teraz, v tomto momente, to,
čo chceme,lebo neskôr budeme ľutovať, že
sme to nevyskúšali.
Denisa Korenková
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24.2.2013 o 15.00
v Dome kultúry
ČERTOVINKY“

hod.

Divadelné predstavenie pre deti
v podaní Detského divadla Cilliling
z Prešova
Príbeh na motívy rozprávky Pavla Dobšinského“ Čert slúži“, ktorý Vám prezradí, aké čertoviny môžu narobiť postavičky, ktoré tak dôverne poznáme...
Vstupné: 1,50 eur
Predaj vstupeniek 1 hodinu pred predstavením

27.2.2013 o 15.00 hod.
Spoločenská miestnosť nad poštou

VANSOVEJ LOMNIČKA
Súťaž v prednese poézie a prózy

Že nie je možné spojiť historické s moderným?
O tom, že sa to skutočne dá, sa priamo v Tatranskej galérii v Poprade
presvedčili deviataci našej školy na tvorivých dielňach v piatok, 18. januára. Ich úlohou bolo navrhnúť modernú prístavbu k historickej budove strihaním a dokresľovaním.
Dôkazom, že z mnohých by v budúcnosti boli určite talentovaní architekti, svedčia fotografie
v galérii. Súčasťou exkurzie bola unikátna výstava jedného z najvýznamnejších architektov súčasnosti žijúceho v New Yorku a tvoriaceho po celom svete, Daniela Libeskinda pod názvom
Architektúra je reč. O jeho židovskom pôvode, štúdiách, profesionálnom živote, projektoch a
úspechoch sa žiaci dozvedeli počas pútavej prednášky. Ďakujeme p. Melegovej a kol. za skutočne bohatý a motivujúci program. Mgr. D. Palušáková, Mgr. A.Slavkovská, ZŠ Mierová

28.2.2013 o 15.30
– zasadačka MsÚ

Zasadnutie poslancov
Mestského zastupiteľstva
1.3.2013 o 9.30 hod.
- v Dome kultúry

„SPIEVANKOVO“
viď plagát vľavo dole.

Sčítali sme vodné vtáky
Tento medzinárodný monitorovací program je zameraný na zistenie
počtu vodných a na vodné prostredie viazaných vtákov. Získané údaje
sú využívané jednak na ochranu populácií, ale i biotopov týchto vtákov.
Pre potreby sčítania vodného vtáctva v rámci vyššie spomenutého projektu sa do úvahy berie aj úsek rieky Poprad dlhý 4km - začínajúci v západnej
časti mesta Svit pri sútoku s Mlynicou pri Chemosvite, a.s. a končiaci vo východnej časti mesta Svit pri sútoku s Haganským potokom. V tomto úseku
sa nachádzalo 42 jedincov kačice divej a tri jedince vodnára potočného.
Na Batizovskom štrkovisku, kde v minulosti bolo možné v zime pozorovať
okrem kačíc divých i volavky popolavé, sa v polovici januára 2013 nenachádzal žiaden vtáčí jedinec, pretože bolo celé zamrznuté. Pozorovateľné boli
iba odtlačky prstov, ktoré zrejme patrili kačici divej.
Medzi najaktívnejších žiakov v rámci tohto projektu patrili Daniel Kováč z
2.B, Adam Kačmarák zo 4.A, Róbert Bango z 5.A, Matej Kováč z 5.B,
Michaela Mrštinová, Ivana Potočná a Katarína Tupá zo 6.A, Viktória Rakytová zo 6.C a Nela Gloríková z 8.A.
Viac na: http://snaturou2000.sk/spravodajca/medzinarodny-termin-scitania-vodneho-vtactva-aj-s-nasou-ucastou.
RNDr. Danica Božová
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Beseda s pracovníčkami polície

Bez jarného víťazstva

„Správaj sa normálne“
Vo štvrtok 19.decembra 2012 sa žiaci 5.A, 5.B a 5.C zúčastnili
besedy s pracovníčkami polície konanej v rámci cyklu podujatí
„Správaj sa normálne“.
V tomto predvianočnom čase sa venovali aktuálnej problematike - zábavnej pyrotechnike a jej možným ničivým dôsledkom pri nesprávnej manipulácii. K jej pochopeniu okrem diskusie prispelo i riešenie úloh v pracovnom zošite, ktorý dostal každý
žiak a praktické ukážky činností (napr. pokusy o zaviazanie šnúrok jednou rukou).
Okrem nutnosti ochrany zdravia ľudí sa nezabudlo ani na živočíchy, o čom svedčí
i jedna z viet v pracovnom zošite: „Nikdy neplaš zábavnou pyrotechnikou nič netušiacich ľudí a zvieratá.“
RNDr. Danica Božová
ZŠ Mierová, Svit

Z denníka polície
 7. decembra na parkovisku obchodu Lidl
skupinka neznámych ľudí ponúkala na predaj
rôznorodý tovar a to formou nátlaku. Keď títo
ľudia počuli, ako mobilom volajúci oznamoval
ich predaj mestskej polícii, vzali nohy na plecia a v našom meste po nich nezostala ani stopa.
 14. decembra si svoju fyzickú zdatnosť
pod vplyvom alkoholu dokazovali v pohostinskom zariadení Václav P. a Ján K. z Mengusoviec, Marián I., Roman Č. a Ľubomír P. z
Lučivnej. A aby mali viac obecenstva,
v hromadnej bitke pokračovali pred pohostinstvom do doby, kým ich hliadka polície neukľudnila. Bitkárov prevzala do rúk OO PZ
Svit.
 15. decembra pri kontrolnej činnosti na dodržiavanie záverečných hodín v pohostinstvách sa v pohostinstve Enigma dokázalo, že
prevádzka vykazovala plný chod, vrátane hlasnej hudby, preto hliadka pristúpila k represívnemu riešeniu uvedeného priestupku a prevádzkarovi uložila blokovú pokutu.
 17. decembra v poobedňajších hodinách
bola prijatá informácia o pohybe troch osôb
so zbraňou v ruke. Udalosť sa mala konať
v priestoroch starého internátu na Ulici SNP,
kde sa údajne strieľalo do okien. Strieľajúce
osoby boli mladistvé a zbrane, ktoré používa-

Kolkári MKK Svit odohrali ďalšie zápasy I. ligy
skupina „ východ „ a nepodarilo sa im bodovať
a tak stále v jarnej časti súťaže čakajú na víťazstvo.

MKK Svit – Trstená „Stárek“
2939:3049, na body 3:5
Výkony kolkárov MKK Svit : Šifra 472, Kratochwilla 513, Svitanek 495, Hájovský 463, Focko 472,
Schmidt 524

MKK Svit – FTC Fiľakovo „B”
3051:3162, na body 2:6
Výkony: Schmidt 516, Svitanek 516, Šifra 462,
Hájovský 487, Kratochwilla 513, Focko 557.
L. Polomský

li boli kópie samopalu kalašnikov, pričom ich
terčom neboli okná, strieľali do terča. Priestory museli okamžite opustiť.
 18. decembra sa v „Čínskom obchode“
dožadoval zákazník výmeny zimnej obuvi zakúpenej na jeseň v roku 2011. Predajca reklamáciu odmietol uznať, nakoľko pokladničný blok bol nečitateľný, z neho nebolo jasné,
kde bola obuv zakúpená. Zákazníkovi bolo
odporučené obrátiť sa v prípade nespokojnosti na Obvodný úrad v Poprade, na odbor
ochrany spotrebiteľa, pretože z pokladničného bloku sa nedalo dokázať, kde bola obuv
skutočne zakúpená.
 19. decembra boli z kamerových záznamov identifikované osoby, ktoré si odniesli
z „čínskeho obchodu“ bundu bez zaplatenia.
Ivanovi M. zo Svitu v spoločnosti dvoch žien
sa táto krádež neoplatila, kamery zaznamenali každý ich pohyb.
 29. decembra hliadka asistovala štátnej
polícii pri incidente, ktorý sa odohral pred
vchodom do Chemosvitu a. s., kde pracovník
SBS upozornil neznámeho muža, ktorý močil
v týchto priestoroch.. Ten ho za to fyzicky napadol a skôr ako pracovník SBS stihol zareagovať, neznámy si sadol do auta a z miesta incidentu odišiel.
 30. decembra zastavil svoje osobné motorové vozidlo František K. tesne pri pohostinstve a so spolujazdcom kráčali evidentne
v riadnom alkoholickom opojení dnu do po-

hostinstva. Po príchode policajnej motorizovanej jednotky sa vodič začal správať vulgárne a agresívne. Vzhľadom na jeho stav bol
predvedený na útvar OO PZ vo Svite.
 11. januára občan Svitu ťahal za sebou kovový stojan na bicykle a chcel ho speňažiť
v zbere druhotných surovín. Pracovník zberu
odmietol stojan odkúpiť s podozrením, že ide
nielenže o ukradnutý predmet,ale predajca
stojana bol silne opitý, ani si nepamätal, odkiaľ ho zobral.
 16. januára bol odvezený do útulku Kežmarok pes rasy Labrador. Niekoľko dni sa túlal po uliciach mestskej časti Pod Skalky bez
dozoru.
 17. januára odovzdal Peter Štrbka peňaženku, ktorá obsahovala dosť veľký finančný
obnos, boli tam aj rôzne karty, preukazy, poukážky a tiež služobný preukaz na základe,
ktorého sa peňaženka doručila majiteľovi.
 21. januára sa podarilo hliadke mestskej
polície pri kontrole pohostinstva zadržať hľadané osoby Ivana U. z Kravan a Zuzanu G.
z Rimavskej Soboty. Osoby sú podozrivé
z páchania trestnej činnosti.
 21. januára sa dopustila krádeže v obchode Sintra Ľudmila K. z Liptovskej Tepličky. Za
regálmi obchodu sa pokúsila schovať si pod
vetrovku fľašu vína a popradskú kávu. Ku krádeži sa priznala a jej priestupok bol riešený na
MsP ako priestupok proti majetku s istou blokovou pokutou, ktorú zaplatila na mieste.

www.mapamesta.sk
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HOKEJ: Svit na chvoste tabuľky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elite Forces
Blue Tigers
Sabres
Vulkán
Old`s
Tatry
CCCP

8. Svit

16
16
16
16
16
16
16

14
13
10
10
4
4
3

0
2
1
1
2
2
0

2
1
5
5
10
10
13

161 : 62
144 : 73
95 : 71
117 : 75
75 : 117
75 : 103
54 : 143

28
28
21
21
10
10
6

16

2

0

14

57 : 134

4

F.Dula

BASKETBAL: Začala sa nadstavbová časť súťaže
Dievčatá Mládežníckeho športového klubu (MŠK) Iskra Svit dvoma výhrami a jednou prehrou na ihriskách súperov vstúpili do nadstavbovej časti celoslovenskej súťaže, ktorá rozhodne o štyroch účastníkoch finálového turnaja tejto súťaže.
20. 1. 2013
MBK Ružomberok - MŠK Iskra Svit
58:89 (28:43), body nášho družstva Drobná 18, Grigerová 15, Ukaová, Kubová a Bolozová po 13, Mlynarčíková 6, Sojáková 5,
Pacigová, Fábryová a Lorenčíková po 2
26. 1. 2013
BK ZŠ Zvolen - MŠK Iskra Svit 35:70
(16:36), body nášho družstva Ukaová 19,

Drobná 12, Uličná 10, Bolozová 8, Chripková a Kubová po 6, Sojáková 4, Grigerová
3, Lorenčíková 2
27. 1. 2013
BKŽ Levice - MŠK Iskra Svit 73:59
(45:38), body nášho družstva Drobná 16,
Chripková, Bolozová a Kubová po 8, Grigerová 7, Ukaová 6, Mlynarčíková 4, Fabryová 2.
J. Ryša

Priebežná tabuľka po 3. kole:
Por. Družstvo

Poč.záp.

1 BKŽ Levice
2 MŠK Iskra Svit
3 ŠBK Šamorín
4 BKM Junior UKF Nitra
5 BK ZŠ Zvolen
6 CBK Košice
7 MBK Ružomberok
8 DANNAX SPORT KE

3
3
2
2
3
3
3
3

Víťazstvá
3
2
2
2
1
1
0
0

Prehry
0
1
0
0
2
2
3
3

Dal

Dostal

259
218
196
162
154
151
155
106

130
166
76
80
225
222
265
237

Body
6
5
4
4
4
4
3
3

Ultramaratónska premiéra
v extrémnych podmienkach
37-ročný hasič Tomáš Kačmarčík zo
Svitu absolvoval v decembri 2012
v hlavnom meste Českej republiky
a jeho okolí vytrvalostný beh Pražská
stovka. Spomedzi 347 pretekárov zo
14 krajín dobehol do cieľa 122 km
dlhého behu s prevýšením 4 200 metrov na peknom ôsmom mieste.
-b-
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Stolnotenisový sviatok
V sobotu 12. januára sa v telocvični SOŠ vo Svite
konal 19. ročník novoročného turnaja v stolnom tenise o Pohár primátora mesta Svit a zároveň 4. ročník Memoriálu RNDr. Dušana Budzáka.
Športový klub Adento Svit
pod vedením Jozefa Kleina
pripravil veľmi hodnotný turnaj. Tohto roku prišlo 56
účastníkov, z toho 27 registrovaných hráčov z okresov
Poprad, Kežmarok a Sp. N.
Ves. Ceny víťazom odovzdal

Basketbalisti pred
play-off
Basketbalisti BK Iskra Svit sa v posledný
januárový týždeň stretli v 22. kole základnej
časti extraligy mužov na palubovke SPU
Edymax Nitra, ktorej podľahli 92:81.
Úvod zápasu vyšiel hráčom Svitu, keď prvú štvrtinu vyhrali o 1 bod. V druhej štvrtine domáci trojkovými hodmi otočili výsledok a vyhrali ju v pomere
36:23, čo sa ukázalo ako rozhodujúce pre celkový
výsledok zápasu. Za Svit bodovali: George 23, Znanec 11, Smidt 8, Grimes 6, Findura 0 (McNeal 19,
Mascoll 8, Boyer 6, Míčka 0, Hrabčák 0). Svit sa
najbližšie predstaví doma v sobotu 9. 2. 2013 o
18.00 h s B. Bystricou, ktorá je v tabuľke pred Svitom na 7. mieste. Na obr. - americký tréner David
Solomon má hráčom vždy čo poradiť. Úlohou je kolektív po príchode troch nových hráčov skonsolidovať a pripraviť pre zápasy play-off, ktoré sa začnú po
odohratí posledného kola základnej časti, kde sa
Svit doma stretne 2. marca so súčasným lídrom extraligy a víťazom Slovenského pohára, basketbalistami Komárna.
Foto: M. Jurčák

V priestoroch telocvične
pri ZŠ Mierová vo Svite sa
v utorok 15. januára 2013
uskutočnil premiérový prvý ročník florbalového turnaja žiakov a žiačok
FLORBAL OPEN 2013.
Súťaže sa zúčastnilo 5
chlapčenských a tri dievčenské družstvá, ktoré odohrali dokopy 16 vzájomných
zápasov. Všetci zúčastnení
predviedli v skvelej súťažnej
atmosfére svoje zručnosti,
ktoré rozvíjali vo florbalovom
krúžku v priebehu I. polroka,
s cieľom poraziť ostatných
a, samozrejme, zvíťaziť.
Obe súťažné kategórie boli vyhodnotené samostatne.
V strhujúcom, vyrovnanom finále, kde sa medzi žiakmi po
remízovom výsledku rozhodlo
až v penaltovom rozstrele zvíťazilo družstvo Santabal pred

FLORBAL OPEN 2013
HC Svit a tretie miesto obsadil
Predvianočný výpredaj.
Medzi dievčatami zvíťazilo druž-

stvo Crazy frog, druhé skončili Skitlles a tretie Apples.
Mgr. Ladislav Potočný

riaditeľ súťaže Jozef Klein a
Elena Budzáková.

Výsledky:
Registrovaní muži:
1. Peter Toporcer – Sp.
Štiavnik
2. L. Rezničák – N. Lesná
3. S.Andráš – Rakúsy
Neregistrovaní muži
1. M. Miklošek – Poprad
2. J. Pramuk – Svit
3. I. Gánovský – Svit
Ženy:
1. M. Milanová – Sp. Štiavnik
2. D. Dubielová – Svit
3. K. Maliňáková – Sp. Śtiavnik
Mix – Memoriál D. Budzáka:
1. M. Milanová - D. Martinko, Sp. Štiavnik
2. N. Pekarčíková – M. Pisarčík, Svit
3. J. Popadičová – J. Popadič, Poprad
Štvorhra mužov:
1. P. Andraš – S. Andraš,
Rakúsy
2. P. Toporcer – J. Popadič, Poprad
3. L. Markovič – M. Benko, Svit
„Tohtoročný turnaj mal vysokú športovú úroveň, teší
ma, že prišlo veľa mladých
hráčov, o ktorých v regióne
určite budeme počuť. Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na tento turnaj ako aj
dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri jeho organizovaní. Je
to to turnaj, ktorý v roku 2014
bude mať svoj 20. ročník o
Pohár primátora a 5. ročník
Memoriálu D. Budzáka a tak
jeho úspešné zorganizovanie
je pre nás motiváciou,“ povedal nám Jozef Klein. -ák-

Poďakovanie
organizátorovi p. Jaroslavovi Dolinayovi za organizáciu
3. ročníka MEMORIÁLU
DUŠANA KAŇUKA konaného dňa 22. 12. 2012. Týmto chceme srdečne poďakovať aj sponzorom podujatia: Mestu Svit, Mariánovi
Bezákovi, Rastislavovi Macurákovi a Milanovi Jungovi
za sponzorské dary. Ďakujeme aj všetkým účastníkom
turnaja.
Manželka a deti
Mesačník MsÚ vo Svite. Vydáva MsÚ, Hviezdoslavova 33, Svit, IČO: 00326607 v spolupráci s Chemosvitom, a. s.
Predseda redakčnej rady Ing. Ján Hutník, prednosta MsÚ Svit. Adresa: MsÚ Svit (V. Žoldáková), tel. 7875114,e-mail:
veronika.zoldakova@svit.sk alebo Redakcia Chemosvit, Štúrova 101,059 21 Svit (PhDr. E. Potočná), tel. 7152101,
email: redakcia@chemosvit.sk. Reg.č. EV 1268/08, ISSN 1339-116X. Tlač: Popradská tlačiareň,Poprad. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo krátenia príspevkov. Príspevky sú zverejňované bez nároku na
honorár. Uzávierka čísla bola 1. 2. 2013.
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Separovaný zber

SAD Svit
Železnice Slovenskej republiky

Cestovné poriadky
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