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MsZ Svit prerokovalo

Opäť vyrovnaný rozpočet
Aj keď posledné zasadnutie poslancov v roku 2009 malo slávnostnejší priebeh, na stole ich čakalo nemálo rokovacích bodov, vrátane
jedného z najhlavnejších - rozpočtu na nasledujúci rok. Po úvodných
voľbách členov všetkých komisií, správe o kontrolnej činnosti, informáciách o prijatých opatreniach v rámci interpelácií poslanci schválili termíny budúcoročných zasadnutí mestského parlamentu.

Náš folklór vo Vancouveri
Ľudová hudba „Jánošík“ zo Svitu v zložení Mgr. Pavol Šivec, Ján Fronc, Ján Hurajt a Miroslav Baloga sa v tomto
období zúčastňuje ZOH 2010 vo Vancouveri (Kanada).
Počas mesačného pobytu naši muzikanti bavia hostí
a návštevníkov Slovenského reprezentačného domu spolu s takými umeleckými telesami a osobnosťami ako Cigánski diabli, Radošínske naivné divadlo, Teatro Tatro,
Milan Sládek a pod. Je to ich v poradí už šiesta olympiáda, na ktorej skvele šíria dobré meno Slovensku, ale i nášmu mestu.
-vž-

v školách a školských zariadeniach
schválili.
Rozpočet mesta bol predložený na
nastávajúce tri roky, schvaľovací proces
sa týkal len roku 2010. Poslanci prejavili
súhlasné stanovisko s týmto dôležitým
dokumentom a rozpočet schválili bez
pripomienok ako vyrovnaný vo výške
4 396 342 € vr. rozpočtov rozpočtových
organizácií, ako aj samostatné rozpočty
príspevkovej a rozpočtových organizácií
mesta. Skrátenú, resp. súhrnnú podobu tohto rozpočtu prinášame na str. 3.
V programe pokračovali schvaľovaním
Platového poriadku zamestnancov Mesta Svit. S účinnosťou od 1. 1.
2010 ho schválili.
Schválili aj rozpočtové opatrenie
na úpravu rozpočtu Mesta Svit (Pokrač. na 2. strane)

Schválili Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, z ktorého
sme pre čitateľov novín vybrali najdôležitejšie state - sú uvedené na str. 3.
Následne dostala priestor prezentácia
dvoch variantov riešenia územia
v časti Pod Skalkou v súvislosti
s výstavbou rodinných domov v tzv.
„starej“ časti za Ulicou lesnou.
Predstavili ich architekti Ing. Lizák,
Ing. Baloga a Ing. Repka a poslanci sa
priklonili k variantu s 30-timi novými
rodinnými domami.
VZN č. 2/2010 o hospodárení s majetkom mesta a majetkom štátu zvereným mestu ako aj Dodatok č. 2/
2009 k VZN č. 5/2008 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov

Reprezentačný ples Svitu mal noblesu!
Každá dáma pri vstupe dostala originálnu čokoládu s erbom mesta a privítacím textom,
každý pán fľaštičku vína. Vítal ich pán primátor, ktorý vo veľkom štýle - interiérovým ohňostrojom odštartoval Reprezentačný ples mesta.

Tentokrát ho charakterizoval
a „zdobil“ vynikajúci, kvalitný
program. Ako sa na reprezentačný ples patrí, v úvode nastú-

reografiu štandardných tancov. Po nich ples otvoril prvým
tancom primátor mesta s manželkou a vzápätí sa parket zaplnil plesajúcimi hosťami, kto-

pili štyri páry Tanečného štúdia Super
z Popradu a predviedli zaujímavú cho-

rých príjemne prekvapila konfetová
spŕška, padajúca zo stropu. Pri
chutnej večeri spievala hviezda ve-

čera – slovenský „Andrea Bocceli“
– Maroš Bango a prítomní si v jeho
(Pokrač. na 5. strane)
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Chcete rekonštruovať, modernizovať, zlepšiť
kvalitu bývania vo Vašom bytovom dome?
Naša spoločnosť Vám ponúka kvalifikovaný výkon správy s komplexným balíkom služieb spojených so správou bytového domu.
Balík našich služieb zahŕňa ekonomickú oblasť, technickú oblasť, ako aj záruku zodpovednosti za právnu a legislatívnu oblasť.
Ponúkame pružné a flexibilné riešenie požiadaviek vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v bytových domoch. Realizujeme
aj výkon správy pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových
priestorov.

DOMY, KTORÉ SA ROZHODNÚ PRE SPRÁVU NAŠOU SPOLOČNOSŤOU ZÍSKAJÚ NA ROK 2010 ZĽAVU 20 % Z POPLATKU ZA VÝKON SPRÁVY.
Bližšie informácie Vám radi poskytneme
na tel. č. 052/7756039, 052/7755039.
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
Štúrova 275/87, 059 21 Svit

Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)
presun rozpočtu v príjmovej časti
z kapitálových príjmov z predaja
majetku Mesta Svit do bežných
príjmov podielových daní vo výške
disponibilných prostriedkov, pridelených Mestu k 31. 12. 2009.
Rozpočtové opatrenie č.
33/2009 na úhradu výdavkov
spojených s realizáciou Zmluvy
pre projekt „Kompostáreň“ schválili. L. Jašš navrhol zmeniť Smernicu mesta o verejnom obstarávaní tak, aby poslanci MsZ boli
prizývaní k otváraniu obálok každého verejného obstarávania.
Pokračovali témou „Klaster
Tatry“. Ide o záujmové združenie
miest Vysoké Tatry, Poprad, Svit
a obce Štrba a troch podnikateľských subjektov (1. Tatranská, a. s. Aqua City Poprad a Tatranské lanové dráhy), ktoré má
slúžiť na podporu a propagáciu
cestovného ruchu. Bolo potrebné
rozhodnúť o tom, či aj mesto Svit
sa stane členom združenia. Poslanci dali súhlasné stanovisko ku
tomuto členstvu, ale aj k úhrade vo
výške 0,10 € zo zaplatenej dane za
osobu a prenocovanie z celkového počtu prenocovaní za
predchádzajúci rok.
Zaoberali sa aj jednorázovou
úpravou platu primátora v
zmysle zák. č. 253/1994 Z.z.
a schválili jednorázové navýšenie
platu primátora a úpravu rozpočtu
v tejto súvislosti vo výške 1410,- €.
V súvislosti s prechodom cien na
euro sa v praxi Rehabilitačného
strediska - plavárne prejavilo
ako problematické to, že prepočítané ceny bez zaokrúhlenia
majú za následok hromadenie
drobných 1 a 2 centových mincí,
čo pri ich výmene v banke súvisí
s navýšením poplatkov. Poslanci
preto schválili nový Cenový

výmer v tomto stredisku, ktorý
tento problém zaokrúhlením cien
odstráni.
Interpelácie otvoril J. Kalakaj
poďakovaním za vysprávky prístupových ciest ku garážam
a kriticky za vyjadril k neúčasti
zástupcov Mesta na vernisáži
výtvarného odboru ZUŠ, spojenej
s krstom nového kalendára. L.
Jašš poukázal na havarijný stav
terénu autobusovej stanice,
kde sú obrovské výmole. Riešiť sa
to bude provizórnym vysypaním
drťou, nakoľko sa blíži rekonštrukcia tejto zóny. I. Zima sa
opýtal na dôvody dlhodobejšieho
výpadku zvuku pri TV Poprad.
Dostal odpoveď, že s firmou
Amitel sa tento problém rieši. Na

Mimoriadne rokovanie poslancov

Projekt do Eurofondu
Na žiadosť riaditeľa TS Mesta Svit mimoriadne zasadalo
18. januára 2010 zastupiteľstvo vo Svite.
Hlavným bodom programu bolo schválenie mandátnej zmluvy medzi Mestom a firmou PP & P CO., s.r.o. Bratislava, ktorá zabezpečí
vykonanie verejného obstarávania na vozidlá zabezpečujúce údržbu
ciest a chodníkov v rámci podaného projektu na čerpanie eurofondov projektu: „Riešenie kvality ovzdušia v meste Svit prostredníctvom modernej čistiacej techniky miestnych komunikácií“.
Schválila sa aj úprava rozpočtu vo výške 2975,- eur na toto verejné obstarávanie v zmysle zmluvy. V interpeláciách L. Jašš poukázal na pretrvávajúci problém s vysielaním TV Poprad. Odpovedal
primátor mesta, že po dodaní pokazeného dielu prístroja na zabezpečenie prevodu digitálneho signálu na analógový bude táto porucha odstránená. L. Jašš sa zaujímal aj o pokračujúce práce v zabezpečení optických káblov v meste firmou ANTIK Košice. Práce sa
začnú na jar, v súčasnosti sa vybavujú potrebné povolenia.
M. Bezák tlmočil poďakovanie občanov mesta za sprevádzkovanie mestského klziska pri Mladosti.
-jhďalšiu otázku ohľadom klziska
v meste odpovedal J. Žiak, že
doterajšie klzisko pri Mladosti je
v dezolátnom stave, takže sa pristúpi k jeho zriadeniu pred Športovou halou z južnej strany - avšak
bez mantinelov. K tomuto dodal M. Martočko, že domovník,
resp. školník SOŠ je pripravený
a ochotný zabezpečiť prevádzku
tohto klziska v rámci jeho možností.
I. Zima požiadal prednostu MsÚ
o úpravu Zásad odmeňovania
poslancov za zasadnutia MsZ,
nakoľko by sa chcel ako poslanec
vzdať svojej odmeny v prospech
kultúrno-športových združení, ktorým sa prideľujú dotácie.
M. Martočko poďakoval primátorovi a zamestnancom mesta
za všetku prácu v prospech
občanov Svitu.

J. Lörincz sa zaujímal, či sa
vykonáva kontrola nezávadnosti vody v studničke, ku
ktorej si chodia občania čerpať
vodu. A. Kromková prehlásila, že
zabezpečí tento rozbor s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a jeho výsledok bude na studničke, resp. pri
nej, zverejnený.
M. Berkeš upozornil na potrebu
posunu dopravného značenia
jednosmernej cesty smerom do
vnútroblokovej cesty pri tzv.
dieľňach BP Svit, s. r. o., kvôli
problematickému prístupu firemných áut do objektu dielní. Prednosta MsÚ J. Hutník vysvetlil, že
nakoľko ide o netypický druh križovatky - dá sa to posúdiť
dopravnému inšpektorovi.
-vž-

Enigma naďalej trápi blízkych obyvateľov!
čných limitov pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami
a uložili vopred informovať poslancov o čase a mieste výberu
dodávateľa, ak hodnota zákaziek presiahne sumu 5 000,eur .
Poslanci súhlasili s prestavbou budovy bývalej
ZUŠ Pod Skalkou na Okružnej ulici na Dom seniorov, spolufinancovaním a predložením žiadosti
o poskytnutie dlhodobého úveru na ŠFRB a schválili
aj potrebné rozpočtové opatrenie. Odsúhlasili rozpočtové opatrenie na nákup vozidla pre Mestskú
políciu vo Svite vo výške 11 463,- eur. Schválili VZN
o určení dotácie – normatívy originálnych kompetencií v školstve, schválili zmenu Územného plánu
mesta v lokalitách parciel 31/14, 390/14 a 390/50
podľa žiadosti firmy Tatrasvit-Socks, a.s., Svit, vzali na
vedomie prehľad hospodárenia Mesta za uplynulý rok a neschválili žiadosť o zmenu ÚPM na zvýšenie plošnej výmery prístavby v jestvujúcej „baťovej“ výstavbe v bytových domoch. Na návrh poslanca
J.Kalakaja uložili prednostovi MsÚ zabezpečiť aktualizáciu zoznamu žiadateľov o nájomný byt. -vž-

Prvé tohtoročné zastupiteľstvo sa stretlo 28. januára 2010.
Po správe hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti, ktorá zaznela v úvode rokovania, vystúpili rodičia detí a vedenie MŠK
Iskra Svit so žiadosťou, adresovanou poslancom, aby zvážili
poskytnutie dotácie na činnosť klubu v náväznosti na oneskorene predložené vyúčtovanie dotácie z minulého roka.
Ďalej iní prítomní občania prezentovali sťažnosť
na hluk a neporiadok, ktorý súvisí s prevádzkou
baru Enigma (pod Kopčekom) a zaznel návrh,
aby došlo k zmene VZN o otváracích hodinách takýchto prevádzok s tým, že sa bude zohľadňovať ich
vzdialenosť od obytných objektov a podľa toho sa
určí ich prevádzková doba.
Poslanci schválili Dodatok č. 1/2010 VZN
č. 2/2006 o zriadení Mestskej polície, schválili rozpočtové opatrenie č. 2/2010 vo výške 7 500,- eur
na nákup zberných nádob pre TS mesta Svit.
Schválili aj rozpočtové opatrenie č. 3
a 4/2010, ktoré sa týkajú investičných aktivít – štátnych dotácií, ako aj rozpočtové opatrenie na zakúpenie hodín na verejnom priestranstve Pod Skalkou
vo výške 3 320,- eur. Súhlas dali aj Smernici č.
1/2010, ktorá hovorí o postupe a určovaní finan-
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Ešte k rozpočtu mesta
Mestské zastupiteľstvo Mesta Svit schválilo na svojom zasadnutí 16. decembra 2009 Rozpočet Mesta Svit pre rok 2010 a vzalo na vedomie
Rozpočty Mesta Svit pre roky 2011 a 2012.
Súčasťou Rozpočtu Mesta Svit sú aj rozpočty jeho rozpočtových organizácií
t.j. základných škôl a Základnej umeleckej školy a príspevok pre Technické
služby Mesta Svit, jeho príspevkovú organizáciu. Od roku 2009 sa k finančnému rozpočtu spracováva aj programový rozpočet obsahujúci 15 programov. Všetky rozpočty majú vyrovnanú príjmovú a výdavkovú časť finančnými
operáciami. Rozpočet pre rok 2010 je mierne útlmový v bežnej časti z dôvodu doznievajúcej finančnej a hospodárskej svetovej krízy. Celkový Rozpočet
Mesta Svit pre rok 2010 je schválený vo výške 4 396 342 eur, pričom neobsahuje kapitálové výdavky. Tie budú zakomponované na základe plánu priorít a dokončovania rozpracovaných aktivít: rekonštrukcie základných škôl,
verejného osvetlenia, výstavba 36-bytovej jednotky podľa disponibilných
zdrojov. Mesto plánuje v roku 2010 aj ďalšie aktivity kapitálového charakteru,
ktoré závisia od možnosti financovania či už podľa možnosti vlastných zdrojov, dotácii alebo úveru. Rozpočet si môžete pozrieť na webovej stránke Mesta Svit - www.svit.sk.

Nové sadzby miestnych
daní a poplatkov
Vážení občania,
informujeme vás o niektorých zmenách sadzieb
v miestnych daniach a miestnom poplatku, schválených Mestským zastupiteľstvom vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Svit o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunále odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta Svit č. 1/2010
(celé znenie nariadenia je k dispozícii
k nahliadnutiu na sekretariáte MsÚ vo Svite, na úseku miestnych daní č. dv. 218 alebo na internetovej
stránke mesta Svit www.svit.sk).

Daň z nehnuteľností
pre rok 2010:
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a) 0,10 eur stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (rodinné domy,
drevárne, kôlne, letné kuchyne,...)
b) 0,14 eur stavby na pôdohospodársku produkciu, sklenníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané
na skladovanie vlastnej produkcie
c) 0,34 eur rekreačné a záhradkárske chaty
d) 0,54 eur samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané
na tieto účely postavené mimo bytových domov
e) 1,15 eur priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
f) 1,15 eur stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
g) 0,40 eur za ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f).

Daň z bytov

Aby sme nevozili vzduch...
Domnievam sa, že dôležité je nielen triedenie odpadu, ale rovnako
dôležité je aj mechanické zmenšovanie jeho objemu. Myslím si, že
vzhľadom na nepopierateľné značný ekonomický efekt, ktorý zmenšovanie objemu komunálenho odpadu má, je potrebné otvoriť mohutnú
osvetovú kampaň. Napr. v miestnych novinách, rozhlase, ale aj pomocou veľkoplošných nálepiek, aj na zberných kontajneroch i osvetou v
školách.

ˇ
Názor ˇcitatela
Experimentálne som napr. zistil, ze PET fľašu s objemom 2 l
(premietnuté do hranola to predstavuje ale až 3,2 l) je možné jednoduchým spôsobom stlačiť na
placku o objeme 0,150 l, teda
20-krát. Podobne ľudia vyhadzujú do kontajnerov na zber papiera aj neupravené kartónové krabice a ešte ich aj nezbavujú plastických samolepiacich pások.
Myslim si, ze toto je všeobecne známa vec, ale nevenuje sa tomu pozornosť
a ani patričny dôraz. Škoda, veď ide o peniaze nás všetkých (vozíme vzduch),
ktoré by sa dali lepšie využiť.
Ing. Oto Levrinc

za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru:
a) 0,10 eur byty
b) 0,34 eur nebytové priestory užívané fyzickými osobami
ako príručné sklady a garáže
c) 1,00 eur nebytové priestory určené na podnikanie a na
zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou.
- splatnosť dane z nehnuteľností - naraz do 31.5. alebo na splátky - 1. splátka do 31.5., 2. splátka do 31.7., 3.
splátka do 30.9.

Daň za psa
pre rok 2010:
- rodinný dom - 19,90
- rodinný dom - úľava 13,93 eur (preukaz ZŤP, vek nad 70
rokov)
- bytový dom - 33,20 eur
- bytový dom - úľava 23,24 eur (preukaz ZŤP, vek nad 70
rokov)
- splatnosť dane za psa - naraz do 31.1. alebo na splátky
- 1. splátka do 31.1. a 2. splátka do 30.6.

Poplatok za komunálny odpad
pre rok 2010:
- výška poplatku je 15,50 eur /osobu/rok.
- splatnosť poplatku - naraz do 31.5. alebo na splátky
- 1. splátka do 31.5., 2. splátka do 31.7., 3. splátka do
31.10.
V prípade akýchkoľvek dotazov nás môžete kontaktovať na t.č. 052/7875 124 - miestne dane
a 052/7875 131 - poplatok za komunálny odpad.
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Kedy, ako a prečo?
V minulom roku naše mesto s veľkým nadšením oslávilo 75.
výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti bola vydaná
i krásna kniha „História jednej myšlienky“, ktorá sa stretla
s veľkým záujmom a nadšením všetkých dnešných i bývalých
zamestnancov podnikov i obyvateľov nášho mesta. Za toto
dielo patrí vďaka všetkým obetavým tvorcom tejto knihy.
Na strane 144 ma zaujal obrázok vchodu do podniku, kde je
názov „Závody 29. augusta“ - s
vysvetlivkou tesne pred rozdelením sa firma krátko nazývala „Závody 29. augusta“.
Ako a prečo k tomu došlo,
mám možnosť vám to krátko vysvetliť: V roku 1948, po úplnom
znárodnení priemyslu, prebiehala i príprava na novú organizáciu
a rozdelenie priemyslu podľa zamerania na tzv. sekcie, kde sa
stretli odborné i hospodárske
záujmy. Sekcia „Koža a guma“ a
sekcia „Textil“, z čoho vyplynula
otázka - ku komu bude podnik
„Baťa Svit“ patriť.
Reprezentanti fy. Baťa, sekcie
koža a guma tvrdili, že ako súčasť koncernu Baťa musí patriť
do celku Koža a guma a textilná
sekcia argumentovala tým, že vo
Svite sa nevyrába ani kus, ani
pár obuvníckeho priemyslu, ani
guma, ale len textilná výroba.
Dokonca argumentovali i tým, že
chemická výroba je zameraná
na výrobu chemických vlákien
pre textilnú výrobu.

Svit v roku 1948 vyrábal:
- pančuchový tovar 7 826 tis.
párov/rok
- pletenú bielizeň 577 tis. ks/
rok
- pletené vrchné ošatenie 2 240
tis. ks / rok
- viskózový hodváb cca 1 500
t/rok
- viskózovú stríž cca 2 300 t/rok
- celofán cca 700 t/rok.
Textilnú výrobu prezentoval ge-

História
nerálny riaditeľ Čsl. textilných
závodov Dr. Hollý a sekciu Koža
a guma mjr. Trojan ako gen. riaditeľ závodov Baťa na Slovensku.
Aby argument textilnej sekcie
oslabil, generálny riaditeľ závodov Baťa na Slovensku mjr. Trojan rozhodol o presťahovaní
obuvníckej výroby „papúč“ z Baťovian do Svitu, čím Svit dostal
punc obuvníckeho závodu. Ešte
na zdôraznenie toho, kde Svit
patrí, bol závod premenovaný na

“Závody 29. augusta” ako súčasť závodov 29. augusta v Baťovanoch, neskôr Partizánske.
Ihneď bol vypracovaný harmonogram presťahovania jednej
dielne z Baťovian do Svitu a v
priebehu 3 dní sa vo Svite v budove č.13 na 5. etáži vyrábali papuče, ktoré sa po krátkom čase
vrátili do Baťovian, ale problém
bol zdarne vyriešený.
Za túto dobu však fy. Baťa Zlín
(Gottwaldov), prevzala našu výrobnú značku Svit, čím nastal vo
Svite problém po odchode Závodov 29. augusta vytvoriť si novú výrobnú značku.Po dlhom
jednaní bola vytvorená značka
TATRASVIT. V roku 1951, po
rozdelení podniku na ĽAHKÝ a
ŤAŽKÝ priemysel, časť chémie
si vytvorila značku CHEMOSVIT
a závody boli rozdelené i plo-

V nedeľný podvečer...
Pod Tatrami v lone prekrásnej prírody Pod Skalkou sa narodil mladý nadaný básnik Janko Marton, ktorý na prahu nového roka predstavil svojim priateľom a známym prvú básnickú zbierku naturalistickej poézie pod názvom „Život nie
je pes, je to suka“.

V komornej atmosfére pri blikajúcich sviečkach, vianočnom
punči a pečive sme prežili príjemné chvíle počúvaním výberu
z diela mladého debutujúceho
autora. Básne, v podaní vynikajúcej recitátorky Soni Ivanovej i
samotného autora Janka Martona poodhalili dušu, pocity a bohatý vnútorný svet talentovaného, mladého, všestranne nadaného človeka,
ktorý píše nielen básne, ale skladá aj veľmi
pôsobivé piesne, ktoré
nám interpretoval spevom a hrou na gitare.
Vďaka ochote účinkovať v bábkovom súbore odhalil aj svoje

dramatické schopnosti v predstavení súboru Mladosť, v ktorom presvedčivo zahral jednu z
hlavných postáv a potešil deti aj
ako Mikuláš. Ako sme sa dozvedeli, pripravuje na jarné mesiace
prekvapenie v podobe divadelnej hry, na ktorú sa všetci veľmi
tešíme.

Tento nezabudnuteľný večer
bude dlho rezonovať v srdciach
vďačných poslucháčov, ktorí zaželali Jankovi Martonovi do ďalšieho plodného obdobia mnoho
elánu, dobrých nápadov, tvorivých síl, ako i veľa lásky, šťastia
a úspechov v pracovnom i osobnom živote.
Mária Černajová

tom, čo veľmi prekážalo vnútropodnikovej doprave a osobnému kontaktu zamestnancov
obidvoch závodov. Spolupracujúci zamestnanci obidvoch podnikov si vytvorili križovatku, tzv.
„Panmundžon“, kde sa krátko
stretávali na zabezpečenie potrebnej výmeny, napr. dielov, ložísk a pod. (je to križovatka z Tatrasvitu do farbiarne a z Chemosvitu do administratívnej budovy).
Z tohto príkladu je jasne vidieť
typickú baťovskú operatívnosť,
presnosť a komplexnosť organizácie, keď bez akéhokoľvek
omeškania čo i len jedného denného plánu výroby, bola presťahovaná technológia celej etáže
(poschodia) z Baťovian do Svitu.
Milan Hložka

Ospravedlnenie
V novembrovom a decembrovom vydaní našich novín bolo
pod článkami o činnosti
Mestskej knižnice omylom
uvedené nesprávne krstné
meno autorky. Články písala
terajšia vedúca knižnice
Bc.Daniela Šipošová. Týmto
sa jej za túto chybu úprimne
ospravedlňujeme.
Redakcia
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Reprezentačný ples
Svitu mal noblesu!
(Dokonč. z 1. str.)

podaní vypočuli nádherné skladby tzv. populárnej klasiky. Jeho decentné a umelecky hodnotné
účinkovanie vystriedalo
10 modelov spoločenských šiat z dielne žiakov
SOŠ vo Svite. Sladkú vôňu priniesla plesajúcim

nežná choreografia UK
Fantázia, po nej sledujúcich nadchli temperamentné latinsko – americké tance TŠ Super
a skvelý Roman Vitkovský
– country spevák - takže
i milovníci iného žánru si
prišli na svoje.
Pred polnocou sa hlavný hosť večera – Maroš
Bango (na obr.) uvoľnil
a spustil vtipné imitácie
populárnych spevákov, po
ktorých sa s tancujúcimi
hosťami rozlúčil populárnymi a temperamentnými

cigánskymi piesňami. Tombola po polnoci patrila 45-tim šťastným výhercom
a potom sa už tancovalo až do skoré-

ho rána. Celú noc vyhrávala hudobná skupina Spirit a snažila sa
vyhovieť každému. Plný parket dokazoval, že kto sa chcel baviť, sa aj
bavil. Organizátori už teraz uvažujú, čím novým prekvapia hostí o rok
– 28. januára 2011, kedy plánujú
nasledujúci ples.
-vž-, foto: S. Pjaták

Všetky moje básne sú o čistej láske...
Aj táto veta je na prebale knižnej prvotiny doposiaľ mne neznámeho mladého muža, ktorý sa zhodou okolností volá tak
isto, ako môj bývalý pán učiteľ, neskôr i šéf – Ján Marton.
Dohodli sme sa, že si „pokecáme“ u mňa v práci, do
dverí vošiel vzrastom neveľký muž s hrivou, ktorú mu
môže kde-kto závidieť. Milo
sa usmial, usadil a trpezlivo
znášal nával mojich stránok
a telefonátov, ktoré akoby
naschvál náš „pokec“rušili.
Ale bol by v tom čert, aby
som sa nedozvedela, čo
som chcela. Podal mi do rúk
útlu knižku (o ktorú vlastne
išlo), „zhltla“ som ju ako jednohubku (po jeho odchode)
a neskôr som ešte zablúdila
na link, ktorý ma viac zorientoval. Janko mi posunul aj
recenziu Daniela Heviera,
ktorú si váži. Napriek tomu,
že nie je najlichotivejšia. Ale
rozhodne ho mladý Sviťan

zaujal a venoval mu nemálo myšlienok, možno i rád, ba i povzbudenia. Takže stručne. Kto to
vlastne je Janko Marton?
Býva Pod Skalkou, vlani sa dožil 30- tky, vychodil SOU chemické vo Svite, neskôr nadstavbu a
keď mal asi 18 rokov, začal sa
vážnejšie venovať tejto múze.
Okrem toho sa realizoval aj ako
blogér, písal a písal. Je aj členom
Spišského literárneho klubu a vo
svojej zbierke má zopár pekných
ocenení z rôznych literárnych súťaží. Asi najviac si váži Hlavnú cenu, ktorú získal na Celoslovenskej súťaži mladých autorov v roku 2008 v St. Ľubovni. Nazbierané básne si všimol vydavateľ Pavel „Hirax“ Baričák z vydavateľstva Hladohlas a usúdil, že sú
hodné zverejnenia v podobe knihy. Stal sa i krstným otcom, v tomto prípade skôr knižôčky, so 114timi básničkami. Sú o čistej láske,
napriek tomu, že sú navonok „po-

Pokus o peknú básen
ˇ
prikryjem tvoj kúsok mojim
a do svetla urobím dieru
dýchnem do záclony
a o moment bojujúce zore
zapálim si
slnko
špinené“ škaredými slovami. Sú
plné citov a pocitov. Plné úprimnosti i pokory.
Nie je mojim zámerom robiť recenziu tejto prvotiny, ale chcela
by som dať vedieť Svitu, že tu medzi nami žije i taký človek. Človek,
ktorý začal písať najskôr texty k
piesňam, selektoval tie nezhudobnené a pomaly sa ich nazbierala slušná kôpka. Vraj začal písať
básne, aby mu myšlienky „nerozstrelili hlavu“. Áno, bol to pretlak.
Vyústil šťastlivo - do knižnej podoby s titulom „Život nie je pes, je to
suka.“ Ak na ňu naďabíte v kníhkupectvách, siahnite po nej. Stojí za prečítanie. Prinajmenšom
preto, že ju písal náš Sviťan.
Veronika Žoldáková
Foto: Hana Schovancová
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Očkovanie proti pandemickej chrípke
RÚVZ so sídlom v Poprade oznamuje občanom, že praktickí lekári pre dospelých a praktickí lekári pre deti a dorast obdržali v druhej polovici januára 2010 vakcíny proti pandemickej chrípke.
Zaočkovať by sa mali predovšetkým zdravotnícki pracovníci,
tehotné ženy a osoby z rizikových skupín, u ktorých by mohlo
ochorenie na pandemickú chrípku spôsobiť ťažké komplikácie
zdravotného stavu. Do rizikových skupín patria: osoby s chronickými ochoreniami srdcovocievneho systému, s nádorovými

ochoreniami, s cukrovkou,
s ochoreniami imunitného systému, osoby s nadváhou, tuberkulózou, anémiami a ochoreniami
krvi, chorobami dýchacích ciest,
ochoreniami močového systému
a ďalšími. Zoznam diagnóz, ktoré podliehajú bezplatnému očkovaniu majú Vaši príslušní lekári. Tehotné ženy a osoby z riziko-

vých skupín so záujmom o očkovanie sa môžu kontaktovať, resp.
navštíviť svojich obvodných lekárov. Očkovacia látka proti novej
pandemickej chrípke je rovnako
bezpečná ako očkovacia látka
proti bežnej sezónnej chrípke.
Očkovanie je najefektívnejší
spôsob ochrany proti ochoreniu
na novú pandemickú (prasaciu)
chrípku ale aj proti následkom
v podobe ťažkých život ohrozujúcich komplikácií.
Doteraz bolo na Slovensku zaznamenaných 329 prípadov ťažkých respiračných ochorení so

zápalom pľúc, ktoré si vyžiadali
hospitalizáciu na oddeleniach intenzívnej medicíny a umelú podporu dýchania. Medzi postihnutými bolo 142 osôb, ktoré nemali doteraz žiadne zdravotné problémy. Zatiaľ evidujeme v SR 39
úmrtí, u ktorých bola potvrdená
prasacia chrípka. Sú to argumenty, ktoré potvrdzujú opodstatnenosť očkovania. Na rozdiel od sezónnej chrípky sa prasacia chrípka bude vyskytovať
v priebehu celého roka. Účinnosť očkovacej látky je 1 rok.
RÚVZ

Predvianočné stretnutia obyvateľov Pod Skalkou
Únia žien Pod Skalkou pripravila v decembri milé a veľmi
očakávané podujatia. Tak ako vo Svite, aj k nám zavítal Mikuláš s rozprávkovo krásnymi anjelmi a nezbedným čertom,
ktorý u väčších detí vyvolal úsmev na tvári, ale tým najmenším nahnal veru i strach štrngajúcou reťazou. Pred ich príchodom si všetci pozreli vydarenú bábkovú hru Pavúk a svätojánska muška pod režijným vedením M. Stanovej a M. Rekeneiovej. Kvalitné výkony účinkujúcich ocenili diváci potleskom, ktorý prerušil príchod Mikuláša. Tomu deti zarecitovali, či zaspievali, dostali darčeky a napokon spoločne rozsvietili stromček pred kultúrnym domom.
O týždeň sa opäť zaplnila sála
kultúrneho domu členkami Únie
žien na predvianočnom posedení. Po príhovore predsedníčky
Janky Bobulovej nám pripravili
prekvapenie členky súboru Slovenka pri Matici slovenskej v Poprade. Po ich koledách a vianočných piesňach vystúpili deti
z Detského domova v Sp. Štiav-

niku, ktoré už tradične prichádzajú k nám, aby potešili naše
srdcia. V nejednom oku prítomných sa zaleskla slza dojatia pri
počúvaní prekrásnych vianočných piesní sprevádzaných hudobným doprovodom p. uč. Dúbravského.
Sme vďačné talentovaným deťom, ktoré rozdávajú radosť a

šťastie nám všetkým, i keď samé
ho nemajú. Aj tento rok sme ich
navštívili a potešili vianočným
pečivom. Nezabúdame ani na
detských onkologických pacientov, pre ktorých sme urobili dobrovoľnú finančnú zbierku. V závere vianočného posedenia si

prítomní mohli zakúpiť prekrásne
vianočné ozdoby od autoriek M.
Fridmanovej a Ľ. Ilavskej. Záujem bol aj o zakúpenie kníh a
suvenírov z ciest po exotických
krajinách prezentovaných RNDr.
Harničárom.
M. Černajová

„BEZ OPONY“

MIKULÁŠ
V piatok 4. 12. 2009 aj žiakov našej školy navštívil Mikuláš, anjel a
čert a obdaroval ich sladkým prekvapením. Keďže všetky deti počas celého roka boli dobré, odmena sa ušla každému. Mikuláš sľúbil, že ak všetci budú dobrí, príde aj
na budúci rok. Tešíme sa!
Žiaci ZŠ Svit, Komenského

a predsa na divadelných
doskách
...kaviarnička v centre Svitu
sa dňa 25 januára zmenila na
„dosky“, ktoré znamenajú divadelný rozprávkový svet plný prekvapení. Žiaci literárno-dramatického odboru sa v tejto príjemnej komornej atmosfére
predstavili svojimi divadelnými
scénkami a čuduj sa svete, do
divadelných scénok a improvizácie sa zapojilo aj publikum
a rodičia talentovaných detí.
Človek by ani nepovedal, že
dve stoličky v strede javiska sa
razom dokážu premeniť na bicykel, reštauráciu, cukráreň
alebo tiež vesmírnu loď v bezváhovom stave. Nielen deti, ale aj dospelí hrajú
divadlo.
A tak sa dňa 25. januára 2010 vo Svite narodilo súkromnej základnej umeleckej škole Fantázia
„dieťatko“, divadelný súbor. A aby toho nebolo
málo, radosť bola dvojnásobná. Detský divadelný súbor „Improopona“ a alternatívne divadlo

„Tak teda tak“ sme pod taktovkou Martina Fečundu pokrstili čarovným práškom a papierovými
divadelnými maskami. Tak teda, nech sa novonarodeným divadelným súborom darí a nech vyrastú do krásy...“ Do zdivadlenia“ priatelia...
M. Piekielnicka
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Spevácky Senior oslavoval piate narodeniny
Pred piatimi rokmi – pri príležitosti 30. výročia založenia Klubu
dôchodcov vo Svite sa po prvýkrát prezentovala 14 členná skupina spevákov, ktorí sa dali dokopy z radov seniorov a zaspievali prvé skladby pod hlavičkou Združeného spevokolu Senior. Pod
vedením Alexandra Tokára sa tento kolektív pomaly dostával do
povedomia verejnosti.
Pribúdali vystúpenia pre rôzne
spoločenské organizácie, obidva
kluby dôchodcov, Mesto Svit,
Chemosvit, a. s., ale i Klub absolventov Baťovej školy. Časom
sa objavili i súťažné vystúpenia,
ba i zahraničná reprezentácia. Za
mimoriadne úspešné považujú
vystúpenie na Celoslovenskej
prehliadke speváckych seniorských zborov v Košiciach, ale i v
Sp. Novej Vsi, či v Štrbe. Úspešne sa vyvinula spolupráca s mestom Kráľovský Chlmec, kde sa
opakovane predstavili divákom,
reprezentovali nás aj v Maďarsku.
Za päť rokov to bolo 98 vystúpení, spevokol má v repertoári
90 známych i menej známych
skladieb, z nich je štyridsiatka z
„vlastnej kuchyne“. Na tých sa
autorsky podieľal obetavý harmonikár a precízny kronikár v jednej
osobe Emil Horňák, ako i zanie-

ne vyzrel. Napriek tomu, že vekový priemer členov je 71 rokov,
dokázali plným priehrštím rozdať
prítomným radosť, sviežosť a svoje nadšenie pre túto ušľachtilú
záľubu.
„Ó, Pane, ochraňuj našu dušu,

zachovaj naše hlasy, daj nám
zdravie, aby sme mohli ešte dlho,
dlho spievať a dožiť sa ďalšieho
jubilea“ - takáto prosba zaznela
na záver hodnotiacej správy.
Nuž, nech ste, milí Seniori vyslyV. Žoldáková
šaní!

Rozdávajú
radostˇ
tený vedúci Alexander Tokár.
Za účasti primátora mesta
PaedDr. R. Abraháma, vedúceho
odd. školstva, kultúry a športu
Mgr. J. Ryšu, predsedu Klubu
ABŠ V. Vlhu, ale i bývalých zakladajúcich členov P. Záhradníka,
W. Dicháziho, M. Majkuta a J.
Pribylinca zazneli na úvod slávnostného stretnutia k 5. výročiu v
jedálni HOMI piesne, skomponované špeciálne k jubileu spevokolu. Po hodnotiacej správe nasledovali gratulácie a odovzdanie
ďakovného listu Mesta Svit z rúk
pána primátora. Nechýbala obrovská jubilejná torta a samozrejme, veselé piesne, pri ktorých
bolo zrejmé, že zbor aj kvalitatív-

Na fotografii súčasní členovia. Vpredu s harmonikou Emil Horňák. Zľava: M. Ondrušová, M. Joppová, Z. Jankalová, V. Legutková, B. Točeková, O. Ľašová. Vzadu zľava: A. Tokár, D. Fronc,
J. Ľaš, Š. Bilšák, F. Šugarek.
Foto: M. Jurčák

Spolupráca s baňou
v Hnúšti a v Jelšave
Úspešná spolupráca s baňou v Hnúšti a v
Jelšave pokračuje aj v tomto školskom roku.
Vďaka poskytnutiu vzoriek nerastov v potrebnom počte mohli naši žiaci na praktických
cvičeniach z prírodopisu pozorovať mastenec, chalkopyrit, magnezit i dolomit. Posledným minerálom, ktorý spestril vyučovacie
hodiny prírodopisu, bol vzácny palygorskit nazývaný aj „banská koža“, resp. „banský
papier“, ktorý sa vyskytuje v v puklinách medzi magnezitom v bani Jelšava. Naše poďakovanie patrí baníkovi Ing. Ľubomírovi Majanovi, ktorý plánuje spolupracovať s našou
RNDr. Danica Božová
školou i naďalej.

Zápis detí do
materských škôl
(MŠ, Mierová 141, Svit a MŠ Školská 21, Svit)

“Vianocné
ˇ pohladenie”
Aj takto by sa mohlo nazvať vystúpenie Speváckeho zboru Laudamus zo Svitu, ktoré
bolo zaradené do obdobia pred Vianocami.
Pod skvelou taktovkou Petra Čapó sa v
Evanjelickom kostole vo Svite rozozvučali
hlasy a hudobné nástroje. Spieval Zmiešaný
spevácky zbor Laudamus zo Svitu, ktorý
tentokrát posilnili aj speváci z Popradu – z
Komorného speváckeho zboru ZUŠ
J.Silana a zaujímavé bolo i zloženie Komorného sláčikového orchestra – vystúpili v
ňom svitskí i popradskí muzikanti. Tomuto
mohutnému zloženiu pomohlo i milé vystú-

penie ľudovej hudby ZUŠ vo Svite a speváčok vianočných kolied. Sprievodné slovo
V.Žoldákovej umocnilo nevšednosť koncertu. Plný evanjelický kostol odmenil účinkujúcich potleskom v stoji, nadšení poslucháči si vyžiadali prídavok.Dá sa povedať, že
Mestu Svit sa vďaka všetkým účinkujúcim
podarilo zorganizovať vydarené stretnutie
ľudí, milujúcich hudbu, spev a umelecké
slovo. Vďaka patrí predovšetkým dirigentovi
Petrovi Čapó, ktorý dal tomuto podujatiu
punc umeleckej kvality, ale i všetkým účinkujúcim.
red.

Oznamujeme rodičom detí predškolského veku, že od 15. 2. do 15. 3. 2010 sa
koná zápis detí do obidvoch materských
škôl vo Svite na školský rok 2010 / 2011.
Do materskej školy je možné zapísať deti vo
veku od 2,5 do 6 rokov.
Dieťa musí mať osvojené hygienické návyky.
Do MŠ sa prednostne prijímajú deti, ktoré
dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou školskou dochádzkou.
Nakoľko prihláška musí byť potvrdená od lekára, môžete si ju vyzdvihnúť v MŠ denne od
6.00 h do 16.00 h.
Vypísanú a potvrdenú prihlášku od pediatra
je potrebné odovzdať najneskôr do 15. 3.
2010.
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ˇ
Spolocenská
rubrika
 NARODILI SA
ešte v roku 2009
Filip Lukáč, Nicolas Budzák, Jakub
Vaško, Matúš Benko, Peter Hanzeľ,
Eliška Gašparíková, Patrick Shaun Baláž, Tomáš Sabo, Matej Habaj, Damián Pecha
v januári 2010
Lujza Levarská

 MANŽELSTVO UZATVORILI
Miroslav Bujnovský a Lucia Medzihradská.

16. december 2009 patril stretnutiu s jubilantmi, ktorých prijal primátor mesta
PaedDr. Rudolf Abrahám. Na obr. dole vítanie detí za občanov mesta Svit.
Foto Anna Pálešová

 ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV
Ladislav Enekeš, Margita Joppová, Irena
Krajnyiková.
75 ROKOV
Mária Novotná, Jozef Bordiga, Mária
Badziková, Mária Sokolová, Elena Patáková, Vincent Seman.
80 ROKOV
Jozef Frankovič, Anna Gorlická, Miroslav
Melicherčík, Zuzana Froncová, MUDr.
Eva Slavkovská, Ladislav Slaný.
85 ROKOV
Barbora Pelešová, Matúš Krišťák, Katarína Olšavská.
90 ROKOV
Juliana Šoltýsová
95 ROKOV
Júlia Sekanová.

 NAVŽDY NÁS OPUSTILI

SALÓN PRINCESS
– EVA HUDÁKOVÁ
vás pozýva na ošetrenie pleti a rúk do
kozmetického salónu
na Ulici Štúrovej
(oproti futbalovému štadiónu),
kde vám ponúkame tieto služby:
 úprava, farbenie obočia a rias
 ošetrenie pleti čokoládou
 kompletné ošetrenie pleti (masáž
tváre a krku a dekoltu, hĺbkové čistenie, maska, peeling)
 ošetrenie ultrazvukom – žehlička na
vrásky
 ošetrenie laserom - hojivé účinky
(akné, herpes )
 depilácie
 denné, večerné a svadobné líčenie
 modeláž gélových nechtov, manikúra, parafínový zábal rúk
AKCIA na mesiac marec :
pri kompletnom ošetrení pleti
ultrazvuk – žehlička na vrásky
zdarma
Novinka: Solárium v budove
Kontakt: 0908 329 807
Tešíme sa na vašu návštevu!

POĎAKOVANIA
Ďakujeme pánovi farárovi, dychovej
hudbe, Malému mužskému zboru, celej rodine, priateľom a známym, ktorí
sa prišli naposledy rozlúčiť s našou
drahou mamou, starou a prastarou
mamou

Amália Czielová, MUDr. Albín Greš,
Jozef Pitoňák, Božena Olšavská,
Ružena Lacková, Karolína Chlebová, Jozef Schuster, Milan Legutky,
Miroslav Štefaniak, Ján Kozubík,
Margita Ondrušková, Ján Huszár,
Anna Spáčová, Ondrej Mirga, Jozef
Bukovina, Mária Maniaková, Valéria
Bendíková a Ing. Peter Kysucký.

Annou SPÁČOVOU.
Úprimne ďakujeme aj za všetky prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Synovia s rodinami

Vyslovujeme úprimné poďakovanie
všetkým, ktorí nás sprevádzali dňa
29.12.2009 na poslednej rozlúčke
s našim drahým otcom

Milanom Legutkym.
Osobitne chceme poďakovať otcovi
biskupovi Š. Sečkovi, p. farárovi J. Čuchranovi, p. primátorovi R. Abrahámovi,
Mestskému úradu vo Svite, speváckemu zboru Laudamus, príslušníkom
THS-DZ, pracovníkom SKICHEMU,
všetkým priateľom a známym.
Smútiaca rodina

Hľadáme

cukrárku
s 3-5 ročnou praxou. Dobré platové
podmienky a výhody.
Nástup ihneď. Prevádzka v Poprade.
Č.t. 0915903888, 052/7745271.
martina.blaskova@email.cz

Inzeráty
 Predám na Fiat Brava, model 2001rozvodový remeň, brzdové doštičky a olejový
filter. Všetko za 30 eur. Tel.: 0905 220
015.
 Predám čierny zachovalý stolík pod PC.
30 eur. 0905 905 384.
 Kúpim 5-stupňovú širokú prevodovku
do Škody 120 L. č.t. 0902 419 068.
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Už sa stáva tradíciou, že v jeseni, keď
sa deti aj učitelia opäť
zabývajú v škole, ZŠ
na Ulici Komenského
vo Svite uskutoční
deň otvorených dverí.
Tento rok to vyšlo na
štvrtok 10. decembra.

Medzinárodný termín
sčítania vodného vtáctva
Víkend v druhej polovici januára 2010 patril MEDZINÁRODNÉMU TERMÍNU SČÍTANIA VODNÉHO VTÁCTVA. Túto zaujímavú
akciu si nenechali ujsť ani žiaci ZŠ na Mierovej ulici vo Svite.
Školáci bývajúci vo Svite sledovali výskyt operencov na rieke Poprad v meste Svit.. Zistili, že
tu trvalo žijú jedince kačice divej (Anas platyrhynchos) a „vodný škorec“ - vodnár potočný
(Cinclus cinclus). Pri kačici divej si všimli výrazné vonkajšie rozdiely medzi pestro sfarbeným
samcom a samicou, ktorej sivo-hnedé odtiene
peria umožňujú splývať s prostredím. Zážitkom
bolo pozorovanie správania vodnára potočného
- jediného spevavca, ktorý sa dokáže potápať
napriek tomu, že nemá plávacie blany.
Ich rovesníci, ktorí dochádzajú do Svitu z neďalekých Batizoviec, na rieke Poprad v časti nazývanej Štrkovisko pozorovali jedince kačice divej a volavku popolavú, ktorá bola veľmi plachá.
Zistenia žiakov overil a zdokumentoval amatérsky fotograf Ing. Vladimír Boža, žiaci o živote
vodných vtákov diskutovali na vyučovaní a ich
vonkajší vzhľad vyjadrili kresbami.
Výsledky zistení (na Štrkovisku 85 kačíc a dve
volavky, vo Svite 33 kačíc a osem vodnárov) boli nahlásené Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife - prispeli tak k získaniu uceleného
prehľadu o zimujúcom vtáctve na území Slovenska.
RNDr. Danica Božová

Od rána bola brána školy otvorená deťom, rodičom, súrodencom, ba
prišli aj starí rodičia. Verte
či nie, z roka na rok záujem rastie.

Deň otvorených dverí
Každý sa mohol prísť pozrieť na to svoje
dieťa. Vidieť ho v triede na vyučovaní uprostred svojich spolužiakov.
Najmä deti z prvého stupňa tento deň prežívali veľmi intenzívne. Radi ukázali, ako na
hodine pracujú, píšu, čítajú...
Pre rodičov je to taká zvláštna chvíľa, vidieť svoje dieťa priamo v akcii ako sa hlási
a bojuje o to, aby pani učiteľka vyvolala práve jeho. Lebo veď chce ukázať: Mamka,
ocko, pozri! Ja to viem!
Zvláštnou skupinou hostí boli deti – predškoláci. Prišli ešte pred zápisom, aby sa

v sprievode svojich učiteliek z materskej
školy pozreli na budúcich starších spolužiakov.
Škôlkári – trošku vyplašení – mali možnosť prežiť vyučovaciu hodinu priamo
v jednej z prvých tried. Okrem dojmov
a zážitkov si odniesli aj pripravené drobné
darčeky. Boli sa pozrieť aj v učebni výpočtovej techniky.
Deti mali možnosť prezrieť si aj telocvičňu
a školský klub.
Súčasťou školy je aj jedáleň a kuchyňa.
Ani pani kuchárky sa v tento deň nedali zahanbiť. Pre každého, kto neohrdol a prijal
pozvanie, boli pripravené výborné buchty,
ovocný koláč a čaj. Pripravená bola aj burza hračiek a výrobkov
detí.
Posedieť si v triede na
vyučovaní, v príjemnom
prostredí jedálne, porozprávať sa s pani učiteľkou tak inak ako na
rodičovskom združení.
Jednoducho sa nechať
len tak vtiahnuť do atmosféry školy, pretože
všetko beží ako inokedy.
Toto zažijete, len ak prídete na budúci rok pozrieť sa aj vy.
Martina Kurpašová,

členka výboru RZ

Výročná schôdza
Na výročnej schôdzi v mestskej časti Pod Skalkou
sa 4. 2. 2010 zišli členovia Základnej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svite, aby zhodnotili rok 2009 a prijali plán činnosti na rok 2010.
Rok 2009 bol aj pre 72-člennú členskú základňu seniorov veľmi bohatý na činnosti a ako sa konštatovalo v správe

o činnosti, ktorú prečítala tajomníčka ZO JDS vo Svite Blažena Bendíková,
seniori vo Svite sa dostávajú nielen do povedomia v regióne Spiša, ale i mimo neho.
Podľa predsedu ZO JDS Pavla Záhradníka v akivitách plánuje novozvolený 9-členný výbor pokračovať aj v ďalšom trojročnom funkčnom období a
chce sa zameriavať najmä na oblasti, ktoré vychádzajú zo záujmov členskej
základne, ale i účasti na spoločenskom a kultúrnom diani v meste.
O tom, že mesto Svit so spoluprácou ZO JDS počíta, svedčí aj účasť primátora mesta PaedDr. R. Abraháma na schôdzi, ktorý o. i. vysoko hodnotí
spoločenskú angažovanosť členov ZO JDS v meste.
Text a foto. M. Jurčák
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Fotosúťaž MLADÉHO VEDCA
V júni 2009 bola v časopise Mladý vedec vyhlásená celoslovenská fotografická súťaž pre žiakov základných
a stredných škôl. Počas letných prázdnin i v prvej polovici septembra mohli
mladí fotografi posielať svoje snímky,
ktoré súviseli s biológiou, geografiou,
fyzikou, chémiou a matematikou. Porota mala na výber z 54 možností,
z ktorých sa nakoniec rozhodla odmeniť
šesticu autorov. Sú nimi:
Eva Ammerová zo Svitu, Simona Horňáková
z Kútov, Agáta Mičová zo Smolinského, Sebastián Pavlis z Vrábľov, Michal Polovka zo
Svitu a Michaela Vojčáková z Novej Ľubovne.
Oceneným žiakom organizátori súťaže posielajú tričká a perá s motívmi časopisu Mladý
vedec.
Evička Ammerová je v súčasnosti žiačkou
4. B na ZŠ Mierová vo Svite.
Michal Polovka bol v minulom školskom roku žiakom 9. C na ZŠ Mierová vo Svite,
v súčasnosti študuje na Strednej priemyselnej
škole v Poprade.
RNDr. Danica Božová
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Novinka v Mestskej knižnici
Po zakúpení nového servera a spustení všetkých
modulov nového knižnično-informačného systému
Clavius má i naša knižnica na internete on-line katalóg. Nachádza sa na stránke
www.kniznicasvit.sk/katalog/
To znamená, že záujemcovia môžu vyhľadávať dokumenty podľa autora, názvu alebo témy.
Pomôckou pri vyhľadávaní je možnosť prezrieť si
všetky použité termíny v poli autor a téma, ktoré sa zobrazia po kliknutí na nadpisy týchto polí. Všetky inštrukcie na prácu sa nachá-

dzajú priamo pod tabuľkou
na vyhľadávanie.
Okrem toho čitatelia prihlásení do knižnice môžu

On-line
katalóg
vstúpiť priamo i do svojho
čitateľského konta. Tam si
môžu svoje požičané knihy
predlžovať alebo si rezervovať dokumenty, o ktoré majú záujem a sú momentálne
nedostupné. Pod tabuľkou
na vyhľadávanie sa nachádza nadpis Vaše čitateľské
konto. Po kliknutí naň sa
zobrazí prihlásenie, kde do
tabuľky číslo preukazu sa
vpisuje číslo podľa čitateľ-

ského preukazu, vydaného
našou knižnicou a do tabuľky PIN sa vpisuje dátum narodenia v tvare rok, mesiac
a deň – napr. dátum narodenia 2. 12. 2009 sa zapíše ako 091202. V prípade
nefunkčnosti vášho čitateľského konta kontaktujte telefonicky alebo e-mailovou
poštou pracovníčky knižnice a tie zabezpečia opravu.
Na urýchlenie našich služieb nám pomôže tiež nahlásenie vašich e-mailových adries a telefónnych
čísel (zasielanie oznámení,
upomienok a pod.). Knižnica pripravuje tiež spustenie
svojej novej stránky na internete. Dúfame, že všetky
tieto skvalitnenia budú prínosom pre našich používateľov.
Bc. Daniela Šipošová
vedúca knižnice

ou
k
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Ani mrazivé nedeľné popoludnie neodradilo celé
rodiny od účasti na detskom karnevale, ktorý
zorganizovala 24. januára Únia žien v spolupráci
s Materskou školou Pod
Skalkou vo vkusne vyzdobenej sále MsKS. A tá sa
veru zaplnila do posledného miesta. Rodičia
a starí rodičia očakávali
vystúpenie detí a vnúčat,
ktoré pod vedením veľmi
ochotných a šikovných
učiteliek MŠ niekoľko
týždňov nacvičovali program na spestrenie tohtoročného karnevalu.

Prekvapením boli dvaja šašovia
Jajo a Pajo,
ktorí úsmevnou formou
privítali hostí
a zaželali im
príjemnú zábavu. Na javisku sa roztancovalo
veľa malých
rozkošných
snehových
vločiek, ktoré nadšene
rozvírili dve
snehové perinky. Ich milé predstavenie odmenili rodičia
búrlivým potleskom. Radosť z ich výkonu mala predovšetkým snehová kráľovná - učiteľky
Šutáková a Mikušová. Po nich sa predstavili
najmenší škôlkárikovia pesničkami a tančekom pod vedením učiteľky Fabkovej a riaditeľky Klimovej. V karnevalom čarovaní odkryli
detičky radosť z toho, že sa môžu prezentovať šikovnosťou, nebojácnosťou a múdrosťou. V záverečnej hudobnej scénke pod
názvom „TRPASLÍK HORENOS“ si všetci zatancovali, zaspievali a zahrali sa na ochrancov
zraneného vtáčika.
Po tomto peknom programe sa po prezlečení do masiek sála zaplnila rozprávkovými
postavičkami a zvieratkami, ktoré sa postup-

ne šašom Jajovi a Pajovi predstavovali a tí ich
obdarovali malými darčekmi. Spolu s nimi a s
učiteľkami sa rozšantili a povykrúcali v rytme
pekných detských nahrávok.
Po krátkom oddychu nasledovali súťažnozábavné hry so sladkou odmenou. Najmenší
sa popasovali s gúľaním malých loptičiek okolo mét, tí väčší okolo kužeľov gúľali fit lopty a v
štafetovom behu si odovzdávali šatôčky uviazané okolo krku. Na záver sa všetky masky hrali
s množstvom balónov poletujúcich nad nimi.
Vďaka sponzorom, ktorými boli: Klub rozvoja športovej a kultúrnej činnosti občanov
Pod Skalky, cukrárka p. Šutáková, Únia žien
a firma Arin mohli prítomní hostia na zlosovateľné vstupenky vyhrať v tombole hodnotné
ceny. Organizátori tohto podujatia dúfajú, že

sa všetkým detský karneval páčil a radi prídu
i na ďalšie podujatia. Výbor Únie žien srdečne ďakuje skvelému kolektívu pedagogických
pracovníčok za ochotu a výbornú spoluprácu
a teší sa na ďalšie stretnutia s nimi pri organizovaní akcií pre deti.
Týmto by sme tiež chceli pozvať obyvateľov
Pod Skalky aj Svitu na fašiangovú zábavu, ktorá sa uskutoční 13. februára v MsKS Pod
Skalkou. Príďte sa zabaviť, posedieť si s priateľmi, pozrieť si kultúrny program, zasúťažiť si
v zábavných tancoch, potešiť sa z výhry bohatej tomboly a predovšetkým si dobre zatancovať pri skvelej hudbe manželov Adamcových. (Vstupenky na tel. č. 0908 970 248).
Mária Černajová
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Kultúra vo Svite opäť bohatšia
16. 1. 2010 sa v Spolcentre vo Svite uskutočnil 1. reprezentačný ples. Pri jeho zorganizovaní sa spojili
dva subjekty. ALTO SLOVAKIA vo Svite - už známy organizátor tradičného horského cyklomaratónu, ktorý
sa radí medzi najmasovejšie podujatia v okrese
s medzinárodnou účasťou a súkromná umelecká
škola FANTÁZIA so svojím občianskym združením
rovnakého názvu „FANTÁZIA“.
Názov plesu bol teda automatický jasný, zrozumiteľný
a nazvali ho „Reprezentačný
ples ALTO FANTÁZIA“. Organizátori sa naozaj trafili presne,
lebo to bol ples fantastický po
všetkých stránkach. Uskutočnil sa v priestoroch, kde sa
v minulosti organizovali všetky
podobné tanečné a spoločenské akcie, v SPOLCENTRE vo
Svite.
Pri slávnostnom uvítaní v reprezentačnom prostredí dostala každá dáma kvietok,
o veselú zábavu sa starala kapela MONTANA BAND z Bardejova a ľudová kapela BYSTRIANKA. Prestávky vyplňovali veľmi vkusnými vstupmi
žiaci súkromnej umeleckej
školy FANTÁZIA. A práve pri
týchto vstupoch a vystúpeniach sa chcem zastaviť a venovať im o niečo viac pozornosti, nakoľko práve oni ma
podnietili k tomu, že píšem
tento článok.
S úžasom sme skoro všetci
sledovali a obdivovali tance
detí i skoro dospelých dievčat.
Tance mali svoju dušu, mali

svoj náboj, dej i fantastic-ké
prevedenie. Sledovali sme aj
učiteľku týchto tancov Janu
Gregorovú, ktorá nevidela nič,
len svoje detí, s ktorými cítila,
pohybovala sa a tancovala
s nimi niekde na konci sály mimo parket. Zachytil som poznámku šéfa kapely - učiteľa
umeleckej školy v Bardejove,
ktorý konštatoval, že závidí
mestu Svit že takýto súbor má
a odporučí vedeniu svojej školy, aby navštívili školu vo Svite
a učiteľov, ktorí tieto súbory
vedú.
Tento umelecký zážitok ma
primäl k tomu, že som neskôr
navštívil riaditeľku a majiteľku
súkromnej umeleckej školy
Vieru Piekielnickú, aby som
sa čo to o činnosti jej školy
dozvedel.
Súkromná základná umelecká škola Fantázia je od 1. 9.
2008 zaradená do siete škôl
a školských zariadení. Vyučuje
celkom štyri umelecké odbory: tanečný, hudobný, výtvarný
a literárno-dramatický odbor,
ktoré navštevuje celkom 200
žiakov. Za krátku dobu svojho

pôsobenia dosiahli veľmi dobré výsledky. Aktívne sa podieľajú na kultúrnom dianí v meste
Svit. Zúčastňujú sa na rôznych
akciách poriadaných v meste
Svit. V Zbore pre občianske
záležitosti pri mestskom úrade
zabezpečujú kultúrne programy, vystupujú na mikulášskych
večierkoch a pod.
Zúčastňujú sa aj na celoslovenských podujatiach. Na celoslovenskej súťaži v Bardejove obsadili druhé miesto. Na
festivale „Deň tanca“ získali
hlavnú cenu a podobne. Nebudem tu spomínať všetky ich
aktivity a dosiahnuté výsledky.
Najpodstatnejšie je, že aj vďaka súkromnej umeleckej škole
Fantázia sa pokračuje v bohatých kultúrnych tradíciách
mesta Svit.
Vďaka patrí v prvom rade tejto súkromnej škole, ktorá pôsobí ako alternatívna, doplnenie, ale aj zdravá konkurencia
štátnej umeleckej škole vo Svite.
Vďaka patrí aj vedeniu mesta a zvlášť primátorovi mesta
Rudolfovi Abrahámovi za vytvorenie podmienok pre činnosť
tejto školy. Práve v oblasti rozvoja kultúry má šancu osloviť
občanov v tomto roku, v roku
komunálnych volieb a prispieť
k pokračovaniu a prehlbovaniu
kultúrneho dedičstva nasledujúcim generáciám.
Ing. O.Kolačkovský

Ukončenie roku Pod Skalkou
K záveru roka občanov Pod Skalkou patrili
zabíjačkové hody, ktoré sa konali 28. 12.
2009. Občianske združenia v spolupráci s Úniou žien Pod Skalkou pripravili pre návštevníkov
lahôdky, aké si záver roka zaslúži. Aj keď bol
pracovný deň, zišlo sa viac ako 100 návštevníkov. O dobrú náladu a sviatočnú atmosféru sa
postarali ženy z ÚŽ, ale aj výborná chuť zabíjačkových špecialít,
ktoré nám pripravovala rodina
Bizóňová z Pod Skalky. Tí, ktorí
prišli, neoľutovali, pretože zakúpením porcie dostali zlosovateľný lístok a mohli vyhrať jednu z
12 cien v tombole.
Aj napriek nevľúdnemu počasiu to dopadlo na výbornú. Našimi výrobkami nepohrdli ani ľudia
z okolia. Návštevou nás poctil aj
poslanec VÚC a starosta Liptovskej Tepličky Jozef Mezovský s
manželkou a taktiež náš primátor a poslanec VÚC PaedDr. Rudolf Abrahám. Touto cestou by
sme sa tiež chceli poďakovať za

spoluprácu spoločnosti Mäsokombinát NORD
Svit, s.r.o., Baliarňam obchodu, a.s., Poprad,
Ing. Michalovi Ľachovi, generálnemu riaditeľovi
spoločnosti Chemosvit, a. s., a aj ostatným,
ktorí prispeli k tomu, že sa mohlo takéto podujatie uskutočniť.
Ladislav Fridman

Úspechy žiakov
v cudzích jazykoch
Okresného kola olympiády anglického
jazyka základných škôl sa zúčastnili aj
žiaci našej školy a veľmi úspešne.
V kategórii A1 (5.-7.ročník) obsadila
žiačka 7. ročníka Jana Šikorská výborné
2. miesto. V kategórii B1 (8.-9. ročník)
obsadil žiak 9. ročníka Filip Polách 7.
miesto. Blahoželáme a ďakujeme za
úspešnú reprezentáciu školy v konkurencii 14-tich a 17-tich základných škôl
okresu.
20. januára 2010 sa konalo okresné
kolo Olympiády nemeckého jazyka. Našu školu reprezentovala deviatačka Simona Kicová, ktorá obsadila 5. miesto.
Ešte raz všetkým blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri zdokonaľovaní sa v
angličtine a nemčine.
Mária Faixová, ZŠ Mierová Svit

ERTI 2009
Rok 2009 bol vyhlásený za Európsky
rok tvorivosti a inovácií. Pri tejto príležitosti Ministerstvo školstva SR v spolupráci s firmou Microsoft zorganizovalo Národnú súťaž na podporu tvorivosti a inovácií. Zapojilo sa do nej presne pol stovky súťažiacich z radov učiteľov základných a stredných škôl Slovenska. Nechýbala medzi nimi ani naša škola na
Mierovej ulici, ktorá predstavila svojpomocne vytvorené pomôcky na vyučovanie prírodopisu a ich využitie. Vyhodnotenie súťaže sa konalo v decembri v Bratislave. Medzi ocenenými sme síce neboli, avšak oslovila nás mimovládna organizácia Uni 2010, spolupracujúca s Ministerstvom školstva a firmou Microsoft.
Vytvorené pomôcky plánuje rozšíriť na
školy v rámci celého Slovenska, aby mohli byť využívané i mimo našej školy. -db-

Deti v divadle
V predvianočnom období sa žiaci z 1.C,
4.A a 4.B triedy ZŠ na Komenského ulici zúčastnili krásneho divadelného predstavenia Martinko Kinkášik v Spišskej
Novej Vsi. Deti už ráno netrpezlivo čakali na autobus, ktorý ich odvezie do divadla. Martinko Kinkášik ich úvodnou piesňou vtiahol do krásneho rozprávkového
sveta. Počas celého predstavenia sa deti aktívne zapájali do diania na javisku. Na
konci sa naučili spolu s hercami záverečnú pesničku, ktorú si pospevovali aj cestou domov v autobuse. Spoločne sme si
odniesli kúsok rozprávky aj domov.
Mgr. Andrea Lazarová,
Mgr. Božena Lacková

Exotika na plavárni
Zima nás pod Tatrami zatiaľ veľmi nepotešila. Naopak, nás - zamestnancov
plavárne po výbornej vianočnej kapustnici, ktorú nám pripravil náš vedúci, potešila ochutnávka sladkých banánov z dopestovaného banánovníka, ktorý v tomto
čase práve „zarodil“.
M. Martočko
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Svit je mestom mojej mladosti...
Primátor nášho mesta dostal osobný list od Ing. Petra
Podrackého z Banskej Bystrice, z ktorého zopár myšlienok
ponúkame aj vám, milí čitatelia. V jeho úvode zablahoželal k
75.výročiu založenia Svitu a následne sa vyznáva zo svojho
vzťahu k tomuto mestečku. Niekoľko konkrétnych spomienok ponúkame aj vám.
..“Svit je mestom mojej mladosti nici, kde bol jediný služobný byt
a prvej školy, ktorú som začínal v pre prednostu (vtedy náčelníka)
roku 1946. Patril som teda medzi stanice. Aj keď sa Svit už niekoľko
prvých 98 žiakov novozaloženej rokov budoval, železničná stanica
školy. S rodičmi sme sa do Svitu ostala stará a patrila susedným
presťahovali na jeseň roku 1945. Batizovciam. Až začiatkom roku
V roku 1946 sa mi narodil mladší 1947 došlo k jej slávnostnému
brat Pavol a v roku 1948 ďalší brat premenovaniu. Pamätám sa, ako
Milan. Obaja sa narodili v tej istej o polnoci za zvukov dychovky a
spálni, no Pavol má ako rodisko svetiel reflektorov sa pomaly spúšBatizovce a Milan už Svit. Bývali ťala tabuľa s nápisom Batizovce a
sme totiž na starej železničnej sta- rýchlo železničiari zdvihli a pripev-

nili novú tabuľu Svit. Pre mňa, ako
sedem ročného chlapca to bol
nezvyčajný zážitok...!
...Detstvo vo Svite ostalo premňa nezabudnuteľné. Ďalej do
Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej a spojov sme v Banskej Bystrici pokračovali traja spolužiaci – Sviťania. Okrem mňa ešte Vladimír Bendík, ktorého otec
bol svojho času podnikovým riaditeľom Chemosvitu a Pavol Litvin.
Priemyslovka nám ale nestačila a
všetci traja sme svorne pokračovali v Bratislave na Elektrotechnickej fakulte SVŠT. Myslím, že už
ďalšia takáto trojica zo Svitu asi

nebola, ktorá by 17 rokov chodila
spolu do tých istých škôl.
....Aj ja som mal rád fyziku. Lásku k nej a k matematike som získal
od pani učiteľky Eleny Haluškovej
na osemročnej škole vo Svite.
Učil ma aj riaditeľ školy Albert Zachar. Mojim osudom sa stala rádiotechnika a počítače. Ešte vo
Svite ma k rádiotechnike priviedol
nadšený rádioamatér Ján Ondruš(tiež pracoval v Chemosvite)....
Následne pán Podracký uvádza
viacerých konkrétnych ľudí, ktorých si pamätá, spomienky má na
rôzne chvíle prežité v našom meste. O publikácii „História jednej
myšlienky” sa vyjadril ako o nádhernej a dôstojnej knihe, čo nás,
-redsamozrejme, teší.

Vianočné posedenie
Základnej organizácie
Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých
Naša organizácia každoročne privíta sviatky
pokoja a radosti – Vianoce slávnostným posedením s programom, ktorý nám pripravia deti
z materskej škôlky.
Rozžiarený stromček a ozdobené stoly vniesli do našich sŕdc teplo, pokoj a lásku. Mnohí z nás zabudli na
chvíľu, že ich trápi choroba, alebo samota. Na posedení sa zúčastnili aj hostia a to pán primátor, J. Soliarová, Ing. M. Čekan a D,Šimonová za OR SZZP.
Veľmi si vážime, že pán primátor prejavuje záujem o
činnosť všetkých organizácií vo Svite a našiel si čas,
aby sa zúčastnil na našom posedení.
Bez pomoci sponzorov by naša organizácia nemohla mať takéto pekné akcie, preto by sme sa chceli
touto cestou poďakovať všetkým sponzorom, ktorí

prispievajú na našu činnosť a to pánu
primátorovi, Ing. Čekanovi, JUDr. Bezákovi, spoločnosti Chedos, a. s., a Ing.

Milé spomínanie...
Záver občianskeho roka 2009 bol spojený s rôznymi stretnutiami a posedeniami v kolektívoch. Tiež sa môžem pochváliť pekným predvianočným posedením. Konalo sa v Materskej škole vo Svite.

Stretli sme sa tam v príjemnom vyzdobenom prostredí s bývalými kolegyňami - už
dôchodkyňami a terajšími učiteľkami. Navštívil a pozdravil nás aj Mgr.Ján Ryša, ako
zástupca Mesta. Naši maličkí nás privítali
pekným programom, ktorý s materinskou
láskou s nimi nacvičili ich učiteľky. Je
krásne to rozvíjanie malých talentov
a využívanie ich schopností a myslenia.
Z každej básničky, piesne, či tančeka bol
cítiť príchod Vianoc, najkrajších sviatkov
v roku.
Niekedy dávno som počula od môjho
otecka, že aby bol človek šťastný, má tri
potreby:
1. Niečo robiť - mať zmysluplnú prácu,
alebo pomáhať iným, ktorí ho potrebujú

2. Niekoho milovať - mať človeka, ktorému môžeš dať seba samého (manželský
partner, dieťa, priateľ).
3. Na niečo sa tešiť - dovolenka, lepšie
zdravie, či splnenie sna,...
Naozaj, čím som staršia, tým viac sa mi
tá pravda potvrdzuje. Bola som ozaj šťastná, keď mi prišla pozvánka na predvianočné posedenie a ešte, keď sa stalo realitou.
Ďakujem vám, milé mladšie kolegyne,
ktoré na nás, bývalé učiteľky, nezabúdate.
Ďakujem úprimne pani riaditeľke, celému
kolektívu učiteliek a ostatnému personálu
materskej školy za prípravu a realizáciu
tohto stretnutia.
Anna Kysucká

Balážovi. Prejeme im veľa úspechov v
novom roku.
Ing. Ľ. Kuzmíková

Rušný seniorský december
O tom že dôchodcovia Pod Skalkou neleňošia, svedčia ich bohaté decembrové
aktivity:
 8. decembra privítali unaveného, 85-ročného, ale zároveň štedrého Mikuláša, z darčekov
ktorého mali radosť ako deti...
 10. decembra sa speváci zo spevokolu Senior stretli pri posedení Pod jedličkou a 13.decembra s Úniou žien Pod Skalkou
 21. decembra uskutočnili muži Klubu dôchodcov Pod Skalkou s organizáciou žien Vianočný stolnotenisový turnaj. Absolútnym víťazom sa stal A. Tokár pred W. Dicházim, I. Pavlicovou a J. Šestákom
 22. decembra privítali v kultúrnom dome Betlehemské svetlo a posedeli si pri výbornej kapustnici kuchárov W. Dicháziho a F. Žembu
 29. decembra zasadala samospráva KD Pod
Skalkou k zhodnoteniu roka 2009 a prípravám
na januárovú výročnú schôdzu
-vž-
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Tajomstvá medových vôní
Príbeh rozprávky o „Tajomstvách medových vôní“ sa odohral 16. decembra 2009 v Dome kultúry vo Svite v podaní členov UK Fantázia. Celovečerný vianočný program s týmto poetickým
názvom pripravili tanečníci, divadelníci, hudobníci a výtvarníci UK. Pýtate sa aké tajomstvá?
Nuž, práve vďaka nim sme sa skutočne mohli
na chvíľu preniesť do čarovného sveta rozprávok, medovníčkov, škriatkov a vône Vianoc. Šikovní a talentovaní žiaci nás presvedčili o tom,
že i v zime môže byť teplo. Diváci si mohli vziať
do dlane „čarovný prášok“, ktorý ich poteší, kedykoľvek sa do nej pozrú. Čarovné spomienky
vytvorili neopakovateľné chvíle, ktoré robia ľudí
lepšími. Za krásny umelecký zážitok, ktorý pohladí oko i dušu, ďakujeme trénerke a choreografke Jane Gregorovej.
M. Piekielnicka

Klzisko, alebo ako sa nedá
Pred zimnými prázdninami, keď už niekoľký deň trvali mrazy viac
ako -10 °C, som v mene strednej generácie, detí a rodičov zisťovala
situáciu „Prečo sa nič nedeje s klziskom“. Sám prvý muž tohto mesta ma informoval, že táto záležitosť je už v riešení riaditeľstva TS
mesta Svit. Po telefonáte s riaditeľom TS Ing. J. Žiakom, nová informácia, že je to druhoradá záležitosť.
V novinách mesta Svit, zmienka
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, obdobná odpoveď „Vyhovujúce klzisko je Pod Skalkou“. To je
plne využité a udržiavané obyvateľmi mestskej časti. Každú zimu mali Sviťania v závideniahodnom prostredí pod lesom plne využité klzisko. Vždy
bolo na nie mestskom pozemku, polievané zo zdroja pitnej vody. Chýba
tu len vôľa, plánovanie (v rámci jesene), alebo je to obyčajná ľahostajnosť mocných tohto mesta? Po otázke poslanca Ivana Zimu na zasadnutí mestského zastupiteľstva k veci klzisko – žiadna diskusia. Nezaobíde sa to bez rokovaní s majiteľom pozemku, technických riešení atď. Toľko rozruchu pre deti, klzisko,.....?
Našťastie prišiel odmäk s dažďom a „horúci zemiak“ vyriešil niekto tretí.
Venujme, prosím, pozornosť činnosti tých, z ktorých má ktosi vyrásť,
nielen v organizáciách. Veď všetky generácie obyvateľov tohto mesta
pamätajú ľadové plochy, ktoré snáď nebudú minulosťou.
Zuzana Šterbáková

ˇ
Názor ˇcitatela

Zimné radovánky
detí patria k tomuto obdobiu. Po
dlhšom období bez
snehu napadol v
hojnej miere aj pod
Tatrami a tak deti
využívajú
každý
kopček v meste...
Foto: M. Jurčák

Rozprávkový poldeň
Kto by nezávidel žiakom 1. B triedy ZŠ
Mierová! Mali možnosť prežiť polovicu
dňa v rozprávke a ešte sa pri tom aj učiť.
Do rozprávky pozvali prváci aj deti z materskej škôlky vo Svite. Usmiate tváre malých predškolákov boli dôkazom toho, že
sa príjemne cítili v spoločnosti stríg, čarodejníkov, muškatierov, pirátov,...
S plným bruškom sa lepšie rozmýšľa, a preto na laviciach nechýbali koláčiky a iné dobroty. Nadbytočné sladkosti sa rýchlo stratili
pri tanci. Žartovné piesne precvičili hlasivky
prvákov aj predškolákov. Príjemne strávený
čas ponúkol množstvo nových kamarátstiev.
Netradičné formy vyučovania skvalitnia vyučovací proces, zvýšia záujem detí o učenie
a spríjemnia chvíle strávené v škole.
Mgr. B. Lopatová, ZŠ Mierová

POZN. REDAKCIE: Mesto mohlo prevádzkovať klzisko až po dohode
s vlastníkom pozemku a vodovodnej prípojky, čo sa udialo v januári
2010. Iný vhodný pozemok na premiestnenie klziska mesto nemá.
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Kultúrne akcie vo februári
MV nábytok - Štúrova u.č.220 (bývalé jasle)
Vás pozýva na výstavu

FRANTIŠEK ŽOLDÁK
Poézia dreveníc
Pondelok - piatok 8.00 – 16.00 hod.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------13. februára 2010 od 19,00 hod. v Dome kultúry vo Svite

Fašiangová zábava
spojená s pochovávaním basy
Hrá ĽH Bystrianka
Vstupné: 13,- eur
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Únia žien Slovenska-okresná organizácia, Podtatranské
osvetové stredisko a Mesto Svit
vás pozývajú na okresné kolo festivalu v prednese poézie a prózy

VANSOVEJ LOMNIČKA
25. februára o 15.00 hod. v spoločenskej miestnosti
nad poštou vo Svite
Prihlásiť sa môžu dievčatá a ženy vo veku od 16 rokov – horná hranica je
neobmedzená. Súťažný text nesmie presahovať 6 minút prednesu,
prihlásiť sa môžete u Ľ.Kederovej na č. t. 77 55 989.

JARNÉ PRÁZDNINY
S CENTROM VOĽNÉHO ČASU
Počas jarných prázdnin pripravilo Centrum voľného času vo Svite pre deti, mládež aj ich rodičov tento program:
Sobota 13. februára 2010 od 9,00 h. v športovej hale vo Svite
HALOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ
pre mladších a starších žiakov (účastníci FK CVČ Svit, FAM Poprad, CVČ
Spišská Stará Ves, FK Liptovský Hrádok)
Pondelok 15. februára 2010 od 10.00 h v telocvični ZŠ na Mierovej
ul. vo Svite
VOLEJBALOVÝ MARATÓN
pre žiakov, mládež a dospelých
Streda 17. februára 2010 od 14.30 h v klubovni CVČ
ŠACHOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCOV
pre žiakov a mládež
Štvrtok 18. februára 2010 od 16.00 h
ŠUMIENKOVSKÝ VEČER
pre členov klubu dobrovoľníkov Šumienky pri CVČ
Krúžky počas jarných prázdnin budú pracovať len po dohode s vedúcimi krúžkov.

Je nás viac
Každoročne vám prinášame informáciu o pohybe obyvateľov nášho Svitu –
resp. jeho demografický vývoj. K 1.januáru 2009 bolo vo Svite 7434 obyvateľov, počas roka sa prisťahovalo 137 ľudí, narodilo sa ich 74, odsťahovaných evidujeme 102 a navždy sme sa rozlúčili s 91 občanmi. Takže ku koncu roku 2009 sme evidovali 7 452 obyvateľov, čo je takmer o 20 viac, ako
na začiatku roka.
Iste i v celom našom štáte sa objavuje zaujímavý jav v podobe “odlivu” tradičných slovenských mien. Svit nie je výnimkou, takže pri pohľade do minuloročnej štatistiky narodených sme našli len jedinú Zuzanu, jediného Jána,
Ondreja, Júliu, Máriu, Matúša, Petra, Tomáša a Mateja, dvoch Martinov, Jozefov a troch Adamov a Jakubov. Zato sa objavili mená, ktoré sú prinajmenšom neobvyklé – Fatima, Stella Grace, Tobias, Ruby, Sarah, Kiara, Ziann, Nicol, Leon, Kim Palada, Maxim a pod.
-vž-

Z denníka polície
 2. decembra obdržala hliadka mestskej polície oznam o rýchlom pohybe motorového vozidla WV Golf po území mesta, pričom
vodič bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Hliadka uvedené vozidlo
našla odstavené na Ulici Jilemnického. Či bude vodič Michal L.
pokračovať v jazde, si chcela MsP overiť. Pri tomto čakaní bezdôvodne nastúpil do služobného vozidla MsP podnapitý občan
Vladimír F., ktorý pre svoje vulgárne správanie bol predvedený na
OO PZ.
 3. decembra sa v popoludňajších hodinách dostavil do kancelárie MsP občan z Gerlachova, ktorý bol opitý a veľmi agresívny. Pri zisťovaní totožnosti bolo zistené, že Jozef. M. má pri sebe
zbraň. Privolaná hliadka OO PZ zistila, že ide o legálne držanú
zbraň. Menovaný bol hliadkami upokojený a keďže bol zjavne
dezorientovaný, zbraňou nikoho neohrozoval, tak bol po dohode
odvezený do miesta trvalého bydliska.
 11. decembra neznáma žena nahlásila informáciu o opitom vodičovi, ktorý bezhlavo jazdí so svojím motorovým vozidlom po
chodníkoch mesta. Keď sa MsP dostavila na miesto činu, vodič
sa práve snažil dostať autom z priekopy, v čom mu hliadka zabránila. Na miesto sa dostavila hliadka ODI v Poprade. Františkovi A. z Drienova bolo nameraných 3,10 promile alkoholu v krvi.
 19. decembra bola v predajni Lidl prichytená pri krádeží Jana
P. zo Svitu, ktorá sa snažila oklamať pracovníčku SBS vymysleným priezviskom. Lustráciou sa dokázali jej skutočné údaje a za
krádež jej bola uložená bloková pokuta.
 21. decembra za budovou zdravotného strediska ležala mŕtvola zamrznutého muža. Jozef S. zo Svitu, ktorý sa chcel v podnapitom stave dostať domov, spadol a nevládal sa zodvihnúť, čo
bol dôvod jeho zmrznutia. Privolaný lekár konštatoval smrť bez
cudzieho zavinenia.
 29. decembra MsP v spolupráci s OO PZ Svit riešila bodnutia
nožom Petra K. zo Stupenca, ku ktorým nedošlo inou osobou.
Menovaný sa priznal, že v zápale zlosti na svoju družku sa on sám
demonštratívne pichol nožom do oblasti brucha a ľavej ruky. Poškodenie jeho tela malo charakter drobného povrchového zranenia.
 V čase od 27. 12. 2009 do 29. 12. 2009 neznámy páchateľ
v záhradkárskej osade Štokava 1 rozbil na chatke č. 114 dve sklenené výplne na okne záhradnej chatky. Z chatky však nič neodniesol. Po páchateľovi polícia naďalej pátra.
 31. decembra občan mesta požiadal o pomoc pri hľadaní maloletých občanov rómskeho pôvodu, ktorí si po kolede odniesli z
jeho bytu nové botasky, svoje staré topánky tam nechali. Hliadka
zastihla deti na Ulici Štúrovej, kde priestupca Ján Č. z Batizoviec
musel botasky vrátiť. Hliadka MsP vyprevadila deti z mesta.
 13. januára sa v priestoroch futbalového štadióna veselo zabávali šiesti žiaci základných škôl zo Svitu. Z ich správania bolo
jasné, že sú pod vplyvom alkoholických nápojov. Pri teste na alkohol bolo u Evy Č. namerané 0,84mg/l alkoholu v dychu. Záškoláci boli prevezení do svojich škôl, kde sa o nich ďalej postarali riaditelia škôl.
 16. januára v nočných hodinách hliadka počas plnenia kontrolnej činnosti zaistila Pavla F. zo Starej Ľubovne, ktorý tvrdil, že
mu niekto ukradol motorové vozidlo značky Citroen Berlingo, ktoré má údajne z požičovne. Hliadka uvedené vozidlo našla na čerpacej stanici Shell, kde ho dotiahli podľa personálu čerpacej stanice dve osoby, ktoré tvrdili, že im bolo vozidlo Citroen Berlingo
ukradnuté inou osobou, ktorá má aj kľúče od auta. Po konzultácii s majiteľkou autopožičovne bolo potvrdené, že auto mal zapožičané Pavol F. zo Starej Ľubovne.
 19. januára sa v predajni Sintra dopustila krádeže Jana P. zo
Svitu. Lustráciou bolo potvrdené, že Jana P. sa dopustila krádeže aj v predajni Lidl, preto bola predvedená na útvar OO PZ vo
Svite, kde si ju hliadka prevzala na ďalšie šetrenie.
 27. januára pred zariadením Enigma stálo zaparkované auto,
ktoré nemalo vypnuté svetlá a hlasno sa z neho ozývala hudba,
čo značne rušilo nočný pokoj. Privolaná hliadka MsP prišla k vozidlu Forman, ktoré bolo prázdne. Vodič Ján M. z Lučivnej sedel
v bare v podnapitom stave.

SVIT

„Choroba očami detí”
V mesiacoch december – február nám pripravili
žiaci výtvarného odboru SZUŠ Fantázia výstavu,
ktorá nesie názov „Choroba očami detí”. Je
umiestnená na poliklinike vo Svite. Výstižný názov
pre ešte výstižnejšie umiestnenie.
Deti sa zhostili témy s vervou a nadšením. Tvorili s fantáziou, podmienenou vlastnou skúsenosťou. Postavy, cez
ktoré nám rozprávajú vlastný dotyk s chorobou či úrazom
dýchajú nielen skutočnosťou a farbami. Rôznorodé výtvarné techniky – maľba anilinovými a temperovými farbami v kombinácii so suchým pastelom, giocondami – dotvorili detskú predstavivosť. Tá nám otvorila obrazovú bránu chorôb, smútku, strachu, no i konečnú radosť z uzdravenia.
A. Bartko, A. Havličková, N. Benková, G. Olejárová, J.
Hurčala, P. Janíková, T. Šimonová, E. Brontwajová, D.
Františka, S. Bátor. R. Bátor, J. Mareček, M. Mareček, J.
Gancarčík, Z. Petrovská, A. Žugecová, Z. Zimová, L. zimová, D. Králik, L. Levocká, M. Uhrínová, Z. Lihanová : Títo malí umelci už okúsili, čo prináša choroba i jej priebeh
a svoje zážitky interpretovali cez svoje malé dielka, aby potešili nás všetkých.
Lucia Dubjelová
učiteľka výtvarného odboru

Všeobecná ambulancia pre deti
a dorast už otvorená
MUDr. Helena PAPCÚNOVÁ
pediater
Poliklinika ADUS, Mnoheľova 2, Poprad
2. posch., tel.: 052/4314 125, 0904 963 479
od 1. 2. 2010
pondelok až piatok od 7.00 hod. podľa ordinačných hodín
 vysoká profesionálna starostlivosť o detského pacienta
 dostupnosť odborných klinických vyšetrení, RTG, ultrazvuku, laboratórnych vyšetrení, lekárne pod jednou strechou v lukratívnych priestoroch
 dostupnosť autobusovej, železničnej a
MHD dopravy
 možnosť parkovania osobných automobilov
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O basketbalových zimných
prázdninách v CVČ
Centrum voľného času v spolupráci s MŠK Iskra Svit pripravili pre
deti a mládež vskutku basketbalové vianočné prázdniny.
Prázdninový program odštartova- účastníčky - staršie mini žiačky
li veľkým vianočným basketbalovým z MŠK.
A ako sa najlepšie rozlúčili baturnajom. Družstvá starších žiačok
pod vedením trénera Ing. Róberta sketbalisti so starým rokom? No
Ištvánika, starších mini žiačok s ich predsa na Basketbalovom silvestri.
trénerkou Michaelou Drobnou V bláznivých maskách, karnevaloa mladších žiakov s trénerom Ru- vých kostýmoch, s rozhodkyňou
dolfom Kovalíkom si pozvali na pria- s vareškou namiesto píšťalky,
teľské stretnutie mladé basketba- v družstvách so svojimi rodičmi, trénermi a staršími kamarátmi, v zápalistky z Lendaku a Popradu.
Príjemná súťaživá atmosféra, soch, v ktorých neplatia hracie praosem odohratých zápasov, bojov- vidlá a všetko je dovolené, najmä
né výkony malých športovkýň dobrá zábava, pri sladkostiach, ktoa športovcov, ich húževnatosť rými starostlivé mamky vypravili za
a šikovnosť, boli výsledkom celo- športovou zábavou svoje ratolesti.
Na záver si všetci pripili detským
denného turnaja. Víťazstvo si odniesli chlapci z BKM Svit, druhé šampanským, rozlúčili sa s odcháskončili staršie žiačky z MŠK Iskra dzajúcim rokom a do nového si poSvit. Na treťom mieste sa umiestni- priali ďalšie športové úspechy.
li dievčatá zo ZŠ v Lendaku a na Nech majú aj v tomto roku z basketštvrtom Popradčanky zo ŽBK Whirl- balu radosť.
N. Kumorovitzová
pool. Poradie uzavreli najmladšie

Za Milanom Legutkym…
Záver roka sa zvyčajne spája s radostnými
chvíľami – narodením Ježiška, prijímaním
darčekov, rodinnými stretnutiami, či veselou
rozlúčkou so starým rokom. V takýchto
dňoch sa zlé správy a bolestné udalosti prijímajú citlivejšie, akosi nechceme počas Vianoc pripustiť, že so životom prichádza i smrť
a tá nemá zľutovanie, nemá žiadne vianočné
„prázdniny“.
V našom meste odišlo do večnosti nemálo
spoluobčanov a do ich rodín sa votrel smútok, žiaľ a bolesť. Medzi inými nám z nášho
kruhu blízkych smrť vytrhla skvelého človeka,
ktorý celý svoj život obetoval iným a ktorý zanechal po sebe úžasnú stopu v podobe pekných vzťahov a viditeľných tvorivých činov.
Hovorím, resp. píšem o pánovi Milanovi Legutkom, s ktorým sa v predposledný deň roku 2009 prišli rozlúčiť stovky ľudí.
Stretávala som sa s ním sporadicky. Posledné dva roky častejšie, pretože ochotne prijal
ponuku na spoluprácu pri zostavovaní monografie o Svite „História jednej myšlienky“, kde
je výrazne zastúpená jeho fotografická tvorba. Bola to jeho ďalšia „srdcovka“, kde preukázal svoj zmysel pre dôslednosť a detaily.
Nechýbalo mu pri tom jeho typické nasadenie, nadšenie a trpezlivosť, s akou snoril po
dobrých záberoch. A mal ich nemálo. V roku
2003 mu bola udelená Cena mesta, robila
som s ním medailón do novín, stretli sme sa
u neho doma a žasla som nad množstvom jeho úžasných diapozitívov, ktoré mal tematicky potriedené a ktoré si chránil ako oko
v hlave. Často sa našiel dôvod, aby do nich
„načieral“, pretože nielen Mesto potrebovalo
pre rôzne propagačné účely dobré zábery.
Bol perfekcionalista a doteraz mám pred

Silvester v bežeckom tempe
31.12. 2009 - Silvestrovský beh -Vrútky (11, 5 km):
Muži nad 60 rokov: 5. Stanislav Miškár
31. 12. 2009 - Michalová (okres Brezno) - Silvestrovský
beh obcou Michalová a Pohronská Polhora (5,5 km):
Ženy nad 45 rokov: 2. Danica Božová (Bez rozdielu veku 5.)

Súčasné mrazivé dni využívajú deti aj na korčuľovanie.
Foto: M. Jurčák

očami jeho pobúrenie a hnev, keď sa nemohol a nechcel zmieriť s tým, že istý kalendár
s jeho zábermi mal príšerné farby!
Milan Legutky bol skromný človek s milým
úsmevom, ktorým nešetril. Život sa s ním nemaznal, ale on bol človek do “nepohody”
a len tak ho hocičo nezlomilo. Dokonca
i choroba, ktorá ho gniavila posledné roky to
s ním nemala ľahké, lebo on sa nevzdával
a v rôznych etapách ju s pomocou lekárov
statočne odháňal. Dokonca sa mi zdalo, že
pri našich rozhovoroch o nej sa vždy usmieval a ja som ho obdivovala, ako to skvelo berie. Nevedno, kde bral v sebe tú úžasnú silu,
ten elán, ktorý mal pre každú vec, ktorú robil.
Istotne to bol dar od Boha, ktorého sa držal
po celý život.
Do Svitu prišiel z neďalekého Malého Slavkova v roku 1956 a celý produktívny vek pracoval vo VÚCHV ako šikovný a zručný mechanik. Milan Legutky mal v živote viacero lások.
Okrem Najvyššieho to bola manželka Marta,
jeho tri deti, príroda, šport, ľudia, fotografovanie... Bol aktívnym lyžiarom, neskôr trénerom mládeže v TJ Svit, či nadšeným budovateľ lyžiarskeho strediska v Lopušnej doline,
ale i svitského kostola sv. Jozefa. Bol
i dobrovoľným členom Tatranskej horskej
služby, liezol po Tatrách a fotil. Stále mal pri
sebe fotoaparát a „lovil“ čarovné zábery čarokrásnej prírody. Aký bol len nadšený, keď
na „staré kolená“ objavil možnosti digitálu! Za
veľký úspech možno považovať aj tri jeho
knižné publikácie (Tatry naše malebné, Tatry
v panorámach a Tatry bez hraníc). A mnoho,
mnoho iných aktivít, ktoré by vystačili možno
i na dva životy...
V roku 1991 odprevadil do večnosti mladú
manželku Martu a sám pokračoval vo výcho-

ve svojich troch detí. Bol im úžasným otcom,
vzorom, autoritou a láskavým ochrancom.
V závere života mu dodávali obrovskú silu
i jeho vnúčatá, ktoré budú iste na svojho dedka právom hrdí.
Úctyhodný človek, ktorého stopy sú nezmazateľné.
Jeho odchod z tohto sveta bol tichý, odchádzal doma, obklopený svojim najdrahšími.
Milý pán Legutky, budete nám chýbať... Ale
pri pohľade na nádherný záber Svitu s dúhou,
či rozkvitnutú lúku pod Tatrami si stále budem
spomínať na Vás, ako sa s batôžkom na
chrbte, uháňajúc na bicykli za svojimi láskami
usmejete a zakývete na pozdrav. Nuž, zbohom, pán Legutky!
V. Žoldáková
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Memoriál
Dušana Kaňuka
V októbri 2009 postihla basketbalovú rodinu vo Svite tragická udalosť. Navždy nás
opustil dlhoročný basketbalový tréner
a funkcionár Dušan Kaňuk.
V decembri zorganizovali priatelia Dušana Kaňuka a basketbaloví nadšenci zo Svitu v spolupráci
s BKM Svit a Mestom Svit a s podporou sponzorov basketbalový turnaj na jeho počesť pod názvom Memoriál Dušana Kaňuka. Turnaja sa zúčastnili družstvá Chemosvit Svit, Legato Svit, Alto Svit, BK FKL Svit, Rio Café Svit a Liptovský Mikuláš, zložené z basketbalových amatérov bez
rozdielu veku. Hralo sa v dvoch skupinách a na
základe poradia v skupinách sa odohrali zápasy
o konečné umiestnenie.
Výsledky zápasov:
Legato – BK FKL
Chemosvit – L. Mikuláš
BK FKL - Rio Café
Alto – L. Mikuláš
Legato – Rio Café
Chemosvit – Alto

54:32
32:35
19:29
17:31
37:27
35:25

Zápasy o konečné umiestnenie:
1. miesto Legato – L. Mikuláš
2. miesto Rio Café – Chemosvit
3. miesto BK FKL – Alto
Konečné poradie:
1. Legato

36:22
32:37
35:28

2. L. Mikuláš
3. Chemosvit
4. Rio Café
5. BK FKL
6. Alto
Záverečného ceremoniálu
sa zúčastnila a ceny odovzdala i manželka D. Kaňuka, ktorá poďakovala organizátorom turnaja za peknú
spomienku na Dušana
a vyjadrila presvedčenie, že
on sám by považoval takúto
spomienku za česť a vďaku
za jeho prácu vo svitskom

basketbale. Za víťaza turnaja
prevzal z jej rúk cenu Miroslav Majerčák, bývalý hráč
Chemosvitu. Za najlepšieho
hráča bol vyhlásený Václav
Míčka z Legata a najlepším
strelcom turnaja bol Jaroslav
Dolinay z Chemosvitu.
Poďakovanie patrí všetkým
zúčastneným hráčom, BK
„Muži v najlepších rokoch“,
medzi ktorých patril aj Dušan, ale aj primátorovi mesta
R. Abrahámovi, sponzorom M. Bezákovi a I. Zi-mo-

vi, L. Mlynarčíkovi z Chemosvitu, a. s. a M. Martočkovi.
Dušanov priateľský úsmev
na jeho portréte nás bude
v spomienkach stále sprevádzať.
Organizátori turnaja dúfajú,
že sa nájde vôľa k organizácii aj ďalších ročníkov i za
účasti zahraničných družstiev, keď na tento turnaj bolo pozvané družstvo z Krakowa, ktoré sa ale na poslednú chvíľu odhlásilo.
jc

Legendy športu medzi nami: František Podolský
V roku 2009, pri príležitosti 75. výročia vzniku Svitu, bola vydaná kniha pod názvom „História jednej myšlienky“, v ktorej
je zahrnutá aj časť športovej činnosti občanov mesta a športových klubov na území Svitu. Nakoľko v tejto kapitole nebolo možné rozvádzať činnosť jednotlivých športovcov, redakcia mestských novín Mesto Svit sa rozhodla navštíviť takýchto športovcov - občanov mesta Svit, ktorí vo svojej športovej činnosti dosiahli významné úspechy v rámci regiónu,
kraja i Slovenska a reprezentáciou robili dobré meno svojmu
športovému klubu i Svitu.

Biely šport - tenis
Jeden z tenisových veteránov,
ktorý patril v histórií tenisu vo Svite k špičkovým hráčom, neskôr
tréner a funkcionár tenisového
oddielu TJ Iskra Svit a TJ Chemosvit je takmer už 74-ročný
František PODOLSKÝ.
Svoju športovú činnosť vo Svite začínal ako 8-ročný chlapec
na tenisových dvorcoch na pozemku dnešného Domu kultúry
ako zberač loptičiek. Tento biely
šport bol doménou vtedajšieho
vedenia Baťových závodov aj vo
Svite a hrávali ho napr. riaditeľ
Ján Lepík, Dr. Ľ. Linczényi,
MUDr. A. Schweitzer a ďalší poprední občania rozvíjajúceho sa
Svitu, kam postupne prichádzali
za prácou.
Rodičia F. Podolského patrili
k prvým občanov Svitu. Prisťahovali sa sem v roku 1936
z Krompách, keď mal 3 mesiace.

Takže aj jeho detstvo na území
Svitu bolo veľmi zaujímavé, veď
tvár osady a neskôr obce sa veľmi rýchle menila a športuchtivý
František sa snažil čo to odkukať
na tenisových dvorcoch. Začiatky boli ťažké, veď nemal ani
vlastnú raketu. Nakoľko v rodine
neboli dostatočné materiálne
podmienky, na prvú vlastnú tenisovú raketu sa zmohol až ako
žiak pracovných záloh vo Svite,
keď vyhral turnaj v Košiciach
a prvou cenou bol sveter
a tenisová raketa.
„Mojím prvým trénerom bol
MUDr. Berezný z Bratislavy, ktorý do Svitu prišiel na podnet riaditeľa firmy Baťa vo Svite Jána
Lepíka. Býval na Spoločenskom
dome a trénoval dospelých, ale
i deti. Postupne sa mi otvorili
možnosti hrávať za Lokomotívu
Košice, počas základnej vojenskej služby v Pelhřimove
a potom už len vo Svite, kde som

aj ukončil dlhoročnú tenisovú kariéru,“ zaspomínal si F. Podolský.
Okrem tenisu sa F. Podolský
venoval ako žiak pracovných záloh aj hokeju a medzi jeho spomienky patrí aj to, že bol vo Svite
spoluhráčom neskoršieho hokejového internacionála Júliusa
Černického, ktorý bol žiakom
priemyselnej školy vo Svite.
V spomienkach F. Podolský
zašiel aj do obdobia, kedy
v tenise hrávali muži i ženy krajský prebor a jeho spoluhráčmi

boli Ján Jaborník, Ing. Dubčák,
Zoltán Lukáčik, Jozef Ondruško,
Basárová a mnohí ďalší, ktorí patrili v kraji medzi popredných hráčov. Je rád, že tenisu sa venovali aj jeho synovia František
a Ľubomír, ale najmä, že ako tréner mal možnosť trénovať také
talenty, ako boli Jana Gajanová
(za slobodna Vojtová), Milena
Gánovská (Némethová) a ďalší.
V súčasnosti je rád, že tenisový oddiel vo Svite nezanikol, že
sa našli športu oddaní funkcionári ako Ing. Ján Fabiany, Štefan
Joppa, Ing. Jozef Bednárik, ktorí sa snažia venovať mládeži.
S nostalgiou však spomína na
časy, kedy sa tenisové dvorce
využívali bez spoplatnenia. Dvorce spravoval poverený správca,
na súťaže chodili aj diváci. Tie
časy sa minuli, svet je skomercializovaný, a tak aj keď máme
vo Svite krytú tenisovú halu
v Spolcentre. Jej využitie najmä
zo strany mládeže však je problematické.
Takže jeho želaním je, aby tenis nehrávali na dvorcoch
v budúcnosti vo Svite len tí, čo
na to majú finančné možnosti,
ale aj talentovaná mládež, za primeraných finančných podmienok.
M. Jurčák
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Futbalisti v príprave
Futbalisti FK Svit v sezóne 2009/2010 po jesennej časti IV. ligy skupina sever skončili na 1. mieste. Toto
umiestnenie dáva nádej výboru FK ale i divákom, že futbalisti splnia cieľ - po jarnej časti postúpiť do III. ligy. Ako
je na splnenie tohto cieľa kolektív futbalistov pripravený,
na to sme sa opýtali trénera Milana Krišandu.
„S prípravou na jarnú časť
sme začali už 4. januára
2010. Samozrejme, ako vždy,
počasie pod Tatrami nie je
priaznivé pre hernú prípravu,
a tak aj tohtoročná zimná príprava je v januári a čiastočne i
vo februári zameraná najmä
na kondičnú stránku už aj
vzhľadom na to, že v prípade
postupu do vyššej súťaže sa

to hráčom na jeseň zíde. Káder hráčov ostal prakticky pohromade. Čo som rád, s prípravou začali dlhodobo zranení Fridman a Budzák, takže
máme zatiaľ v kádri 19 hráčov
a dvoch brankárov. S akým
kádrom však nastúpime na prvý jarný zápas v polovici marca 2010, o tom je ešte predčasné hovoriť.

V príprave využívame domáce prostredie v okolí Svitu,
chodíme do telocvične a na
malé ihrisko s umelou trávou
pri ZŠ Komenského. Vďaka
Chemosvitu Energochem, a.
s., chodia hráči aj na rehabilitáciu a regeneráciu do Spolcentra. Začali sme tiež s prípravnými zápasmi, máme ich
v pláne do jarnej časti IV. ligy
zohrať 12. V okolí využívame
ihriská s umelou trávou, nakoľko v domácich podmienkach na škvárovom ihrisku sa
-ákzatiaľ hrať nedá.“

U žien sa na prvých miestach umiestnili zľava druhá
Radka Patzová, tretia Natália Pekarčíková a prvá Ivana
Krišandová.
Foto : J. Klein

O Pohár primátora mesta
Stolnotenisový klub Adento Svit a Mesto Svit usporiadali
v stredu 13. januára 2010 v poradí už 16. ročník stolnotenisového turnaja jednotlivcov mužov a žien o Pohár primátora
mesta Svit.
Turnaj organizátori tohto roku
rozšírili a o súťaž v mixe na počesť
bývalého generálneho riaditeľa
VÚCHV, a. s., vo Svite a dlhoročného účastníka stolnotenisového
turnaja RNDr. Dušana Budzáka
ako 1. ročník Memoriálu D. Budzáka.
Na turnaji sa prezentovalo 64
súťažiacich z rôznych svitských
podnikov, ale i z blízkeho regiónu.
V súťaži registrovaných hráčov
sa na 1. mieste umiestnil František Bednár pred Miroslavom
Jamborom (úspešným paraolympionikom) a Jaroslavom Semanom.
V kategórií neregistrovaných
hráčov na 1. mieste skončil Vendelín Vojsovič pred Igorom Gánovským a Lukašom Bodym.
V súťaži 8 žien sa na 1. mieste

umiestnila Ivana Krišandová pred
Radkou Patzovou a Natáliou Pekarčíkovou.
V súťaži mix - Memoriál D. Budzáka prvé miesto získala dvojica
F. Bednár - M. Ďurčeková pred J.
Kleinom - I.Krišandová a M. Jamborom - B. Valášková.
K turnaju nám riaditeľ turnaja
a hlavný organizátor Jozef Klein
povedal:
„Som rád, že turnaj opäť potvrdil vysokú športovú úroveň
a ukázal, že stolný tenis sa vo Svite opäť stáva čoraz populárnejší.
Teší ma záujem mladých ľudí, ktorí chodia k nám do klubu Adento
Svit. Vďaka riaditeľovi SOŠ Milošovi Čičmancovi máme kde športovať, zásluhou pochopenia
a záujmu Mesta Svit máme dobré
podmienky na tento šport. To, že

Na ZOH do Kanady
aj Peter Mlynár
Na blížiacich sa ZOH v Kanade
bude Slovenskú republiku reprezentovať aj 22-ročný Peter Mlynár,
bývalý žiak ZŠ Mierová vo Svite (do
roku 2003), neskôr študent SOŠ
Svit (2003-2007). Súťažiť bude
v bežeckom lyžovaní.
-db- Foto: Ing. Vladimír Boža

medzi nás prišiel primátor mesta
R. Abrahám a vedúci oddelenia
školstva, kultúry a športu J. Ryša
dokazuje, že turnaj má aj svoju reprezentatívnu úroveň. A v neposlednom rade chcem podakovať aj
mojim spoluorganizátorom turna-

Print Svit, Nord Svit, reštarurácii
Baba, Sklenárstvu Svit, Pyrobatysu, spoločnosti Jantar a ďalším
nemenovaným, ktorí prispeli na
hodnotné ceny pre víťazov.“
M. Jurčák

ja Pavlovi Herákovi a Jánovi Popadičovi. Osobitne ďakujem
sponzorom - a. s. Chemosvit,
VÚCHV, a. s., Chemosvitu Energochem, a. s., Legátu Svit, Sydes

V kategórii neregistrovaných
zľava druhý Igor Gánovský,
prvý Vendelín Vojsovič a tretí
Lukáš Body.
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