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Mestské zastupiteľstvo Svit

Financie žiadajú aj basketbalisti
18. riadne zasadnutie z dôvodu služobnej cesty primátora v Bratislave
viedol jeho zástupca M. Lopušniak. Hneď v úvode sa k slovu dostali hostia – vedenie Basketbalového klubu Svit, ktoré zdôvodnilo svoju žiadosť
o príspevok mesta vo výške 3 milióny korún ročne na dobu troch rokov,
ktoré klub potrebuje na činnosť. Nakoľko pre najbližšie obdobie generálny sponzor (Chemosvit, a. s.) bude prispievať menšou čiastkou ako doposiaľ, predostreli túto žiadosť poslancom. Tí sa po vypočutí prezidenta
klubu M. Didu a jeho kolegov z vedenia (Š. Šalkovského a V. Mlynského)
dohodli, že o tejto vážnej požiadavke musia rokovať samostatne. Stane
sa tak v júli 2008.
V rokovaní sa pokračovalo rozpočtové opatre- čenie preneseného
informáciami hlavného kon- nie vo výške 280 tisíc výkonu štátnej sprátrolóra a následnými počet- pre nákup a montáž vy na úseku matriky.
nými rozpočtovými opatre- bubna vozidla LIAZ Poslanci schválili aj
niami. Schválené bolo roz- BOBR pre TS, rozpo- rozpočtové opatrenie
počtové opatrenie č. čtové opatrenie na č. 19/2008, ktoré
15/2008 – presun vo výš- úhradu výdavkov vo špecifikuje zdroj v rozke 17 500,- z položky dotá- výške 183 tisíc korún počte Mesta pre úhrazabezpečenie du už schválených
cie sociálnej komisie na po- na
ložku dotácie primátora, opatrovateľskej služ- nákladov na rozšíreby v DOS, ako i opat- nie vybavenosti futrenie vo výške 50 tisíc balového štadióna vo
NOVINY SVIT
korún na úhradu vý- výške 131 tisíc korún.
aj na internete:
davkov pre zabezpewww.svit.sk

Podoby Dní mesta

(Pokrač. na 2. strane)

Týždeň plný kultúry a športu
lí, ktoré zhliadlo niekoľko desiatok
občanov Svitu a okolo 200 detí základných škôl.
Vo štvrtok sa už zas diali zaujímavé športové akcie. Počnúc slávnostným otvorením nového športoviska na ZŠ Mierová ul. , cez
medzinárodný turnaj v malom futbale až po tradičnú súťaž o železného chlapca a železné dievča.
Štvrtkový večer sa niesol už v štýle „gala“ – diamantový vek, svoju
60-tku oslavovala Základná umelecká škola. Tento večer patril súčasným i bývalým študentom tejto

Dni mesta sa tentokrát v podstate rozšírili na celý týždeň, pretože už od pondelka sa diali nevšedné akcie. Pondelková vernisáž absolventov výtvarného odboru ZUŠ dala dôstojný a primeraný priestor žiakom, ktorí sa prezentovali svojimi dielkami
v spoločenskej miestnosti nad poštou. Návštevníci si mohli pozrieť práce Jerguša Pomorského, Jany Hricovej, Jany Škvarekovej, Patrície Lajčákovej, Vladimíra Harajdu, Petry Chlebovcovej a Lucie Bernátovej.
V stredu sa v týchto priestoroch Ing. Ferdinanda Lauku – nestora
stretli priaznivci iného umenia – numizmatikov vo Svite i regióne
medailérstva, nakoľko sa tu kona- a predsedu SNS Svit - Tatry
lo otvorenie ďalšej výstavy - „Tvor- PhDr. Mariána Sojáka sa podarilo
ba medailérov 20. storočia“. Za sústrediť našim numizmatikom
výdatnej podpory a pomoci skutočne vzácne exponáty medai-

školy, ktorí pozvaných hostí pozdravili a potešili bohatým programom.
Spomínali na časy minulé, na bývalých riaditeľov, kolegov, žiakov
a predstavili celý súčasný tím pedagógov i prevádzkových pracovníkov, ktorým vyjadrili poďakovanie.
V závere si zahrali i bývalí absolventi Ľ. Chládek, J. Dilský, E. Karhútová, B. Comendant, či P. Sivanič, ale
i hostia z Č. Třebovej. Nechýbali
gratulanti a záverečný hosť – bývalý
učiteľ Peter Stašák, ktorý zanôtil
(Pokrač. na 3. strane)
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Ústretovosť občanov je potrebná
Dňa 4. júna 2008 sa konalo pracovné stretnutie vyvolané primátorom mesta Svit PaedDr. Rudolfom Abrahámom. Účastníkmi stretnutia boli pracovníci Mestského úradu Svit, Bytového podniku Svit a
PVPS, a. s. Poprad. Na jednaní sa riešila problematika vstupu ku kanalizačnej sieti v meste Svit.

Problém je v tom, že rodinné domy (nehnuteľnosti) boli postavené
fou. Baťa ako samostatné bytové
jednotky (t. j. bez oplotení) a postupne si ich občania ohradili plotmi
aj napriek tomu, že pozemky nepatria do ich vlastníctva, ale sú vo vlastníctve mesta.
Ide hlavne o ulice Sládkovičovu,
Hviezdoslavovu, F. Kráľa a Mierovú.
Pri tomto konaní došli účastníci
rokovania k záveru, že najväčším
problémom na verejnej kanalizácii
vo Svite je prístup technologických
vozidiel a pracovníkov ku kanalizačným šachtám na kanalizačných stokách a vet-vách, ktoré sú t.č. umiestnené v oplotených pozemkoch.
Pre vyriešenie daného problému
navrhujeme:
• vysporiadať vecné bremeno
v záujmových lokalitách (lomové

šachty a sútokové šachty) a zabezpečiť fyzicky prístup pracovníkom PVPS, a.s. a technologickým vozidlám pre zabezpečenie
cyklickej a necyklickej údržby kanalizačnej siete
• PVPS, a. s. bude k občanom
záujmových lokalít mesta Svit ústretová a údržbu siete bude realizovať
(okrem havarijných prípadov) aj
v mimovegetačnom období.
• V zmysle Z.z. 442/2002 § 18,
odst.4 je povinnosťou vlastníka
pozemku umožniť vstup prevádzkovateľovi kanalizácie (pracovníci
a mechanizmy) na územie, kde sa
nachádza verejná kanalizácia za
účelom zabezpečenia spoľahlivej
funkcie verejnej kanalizácie.
Ing. Róbert Tencer
generálny riaditeľ PVPS a.s.
Poprad

Podľa harmonogramu rekonštrukcie bloku „C“ hotela Mladosť na 80 nájomných bytov sa 3. júla aj za prítomnosti
primátora mesta PaedDr. Rudolfa Abraháma uskutočnil
kontrolný deň. Na obr. zľava R. Abrahám, Ing. Lipka, stavbyvedúci, Ing. P. Sadloň z MsÚ a Ing. Sidor, stavebný dozor pri prehliadke jedného z nájomných bytov, ktoré by
mali byť dané do užívania na jeseň tohto roku.
Foto: M. Jurčák

Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)
Schválili aj opatrenie pre účelový príspevok
Technickým službám Svit vo výške 9 tisíc korún na úhradu straty za rok 2007. Súhlas
dali poslanci aj opatreniu v rozpočte mesta
v náväznosti na normatívne a nenormatívne prostriedky pre základné školy a CVČ
vo Svite. Po týchto mnohých rozpočtových
opatreniach sa zaoberali žiadosťou firmy
PF-Trans s. r. o. o odkúpenie, resp. prenájom parkovacej plochy pre svoj vozový
park (10 kamiónových súprav) v lokalite pri
vstupe do časti Pod Skalkou pri hlavnej ceste. Nakoniec po diskusii schválili odporúčanie
primátorovi uzatvoriť s touto spoločnosťou nájomnú zmluvu so špecifikáciou niektorých
podmienok. Z dôvodu požiadania o uvoľnenie M. Berkeša z funkcie predsedu komisie finančnej a správy majetku pre pracovnú vyťaženosť poslanci riešili jeho náhradu. Na návrh samotného M. Berkeša schválili zlúčenie komisie finančnej s komisiou podnikateľských činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu. Do funkcie predsedu tejto
novej komisie schválili I. Zimu, za ďalších
členov Ing. V. Tomášovú, Ing. M. Neuwirtha, Ing. B. Bartku a V. Horňákovú.
Súhlasné stanovisko padlo aj k Dodatku
č. 2/2008 k Štatútu mesta Svit, ktorý bol
nutný z dôvodu predchádzajúceho bodu –
zlúčenia komisií. Na záver pripraveného programu odsúhlasili odpredaj budovy – skladu
a pozemku pod ním pre Slovenský rybársky
zväz za cenu 204 tisíc korún.
Interpelácie otvorilia Ľ. Rešovská otázkou, či sa mesto zapojilo do integračného
programu dopravy v tatranskom a podtatranskom regióne – J. Hutník odpovedal,
že pravdepodobne nie – skutočnosť zistí
u primátora. V. Horňáková sa opýtala, kedy

budú zvolaní poslanci ku riešeniu dopravno-inžinierskej štúdie pre naše mesto
a ako je to s využívaním športoviska v areáli ZŠ Mierová pre dospelých a ľudí „zvonku“. J. Hutník odpovedal, že stretnutie sa
v dohľadnej dobe (o pár dní) pripravuje
a k areálu ZŠ Mierová reagoval J. Ryša tým,
že tento je v správe ZŠ, tá ma vypracované
pravidlá jeho využívania a pre každého záujemcu o jeho využitie je prinajmenšom slušnosťou sa u správcu ohlásiť a požiadať o povolenie.
J. Timkovič sa opýtal na oblasť platieb za
reklamné bilboardy a reklamné plochy
v meste a tlmočil opätovné sťažnosti niektorých občanov na zvýšený výskyt hlodavcov
v meste. Právnička mesta na jeho prvú otázku odpovie písomne. I. Korenková odpovedala, že každoročne sa v meste vykonáva deratizácia kanalizácie, o tom, že sa výskyt zaznamenal v bytových domoch, nevie nič. Zrejme
ide len o ich vonkajší pohyb. M. Martočko sa
zaujímal o dôvod zastavenia výstavby bytovky pri tzv. Nezábudke na sídl. E – odpovedala právnička A. Magdolenová - v súčasnosti prebieha štádium odvolacieho konania pre zrušenie stavebného povolenia.
M. Lopušniak tlmočil sťažnosti na tohtoročné kosenie v meste a opýtal sa, či by sa nedal
vybudovať aj prístupový chodník popri bytovke ku novovznikajúcemu chodníku v lokalite za bytovkami na Ul. kpt. Nálepku. J. Žiak
vyslovil názor, že to urobia. Čo sa týka kosenia, majú najmä kapacitné problémy a kosbu
robia najlepšie, ako dokážu. V náväznosti na
tento bod sa ozval L. Jašš s návrhom, aby
Mesto prehodnotilo filozofiu voči TS a ponechalo im priority najmä v oblasti čistenia
mesta vrátanie kosby – stavebné práce
(výstavba chodníkov a pod.) by bolo vhodnej-

šie ponechať na to určeným firmám. J. Žiak
však oponoval tým, že TS sú viazané v rozpočte aj tržbami – ich plnenie pomáha napĺňať
aj stavebná činnosť.
V diskusii sa rokovalo o žiadosti Tatrasvitu
– Socks, a. s. na čiastkovú zmenu Územného plánu mesta Svit – aj po vyjadrení príslušnej komisie sa táto žiadosť zamietla.
Zaznela aj informácia o znaleckých posudkoch niektorých objektov v meste,
odsúhlasil sa finančný príspevok pre účely
modernizácie vianočnej výzdoby vo výške
200 tisíc korún a obnovu vodorovného dopravného značenia v meste vo výške 100 tisíc korún.
Poslanci schválili žiadosť spoločnosti Finchem, a. s., o zámenu pozemkov formou
zámennej zmluvy.
V závere diskusie odznela informácia
o správe futbalového štadióna, možnej
zmene správcu a následnom financovaní futbalu v meste. K tejto problematike budú vyvolané osobitné rokovania.
I. Zima sa v krátkom príspevku vrátil k udeľovaniu Ceny mesta, či Ceny primátora
a vyjadril názor, že sa mu akt odovzdávania javil časovo dlhý a asi aj z dôvodu, že tých cien
bolo veľa. Vyjadril ešte aj svoj názor na budúcu podobu tzv. námestia pred Domom
kultúry, nakoľko sa nestotožňuje so zámerom investície nemalých financií do plochy,
ktorá aj tak nebude slúžiť k „oživeniu“mesta.
Prikláňa sa radšej k výstavbe polyfunkčného domu. Na túto tému sa pomerne dlho diskutovalo. V závere vystúpil správca futbalového štadióna J. Svočák, ktorý poukázal na
tam jestvujúce problémy s poriadkom a devastáciou jeho plochy a zariadenia. Reagoval aj náčelník MsP J. Dluhý, ktorý povedal,
že nešťastím tohto areálu je najmä reštauračné zariadenie, ktoré sa tam prevádzkuje.
M. Lopušniak rokovanie uzavrel opäť v neskorých večerných hodinách.
-vž-
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Týždeň plný kultúry a športu
začiatočníci i pokročilí, dôchodcovia sa stretli pri stolnom tenise
a dopoludnie ešte patrilo Memoriálu Pavla Antala. Po 14. krát sa
stretli cestní bežci na námestí Pod
Skalkou, kde bol štart i cieľ. O tejto akcii, ako i ďalších športových
píšeme v samostatných článkoch.
Neuveriteľne krásne počasie
sprevádzalo otvorenie zábavného
popoludnia pri Kolibe, kde organizátori sľubovali, že bude veselo.
Počas štyroch hodín sa na i pred
javiskom vystriedalo množstvo
účinkujúcich. Od detičiek z MŠ
Školská Pod Skalkou,cez spevy
a tance detí základných škôl
a Špec. základnej školy, módnu

Žena roka M. Pilátová.
(Dokonč. z 1. strany)

niekoľko svojich šlágrov. V piatok
ráno na štadióne zápolili škôlkári na
ich veľkej olympiáde.
V piatok 20. júna sa v sále Domu
kultúry zišli pozvaní hostia na slávnosti, ktorá už tradične zapadá do
plejády podujatí, venovaných
Dňom mesta Svit. Slávnostné
odovzdávanie Cien mesta a Cien
primátora mesta po štátnej hymne
odštartovalo pôsobivé a rozkošné
vystúpenie najmenších tanečníkov
Umeleckého klubu Fantázia, po
ňom si na základe rozhodnutia poslancov MsZ prevzali piati občania
Ceny mesta a Cenu primátora si
odnieslo osem ocenených. Na základe odporúčania riaditeľstiev
našich škôl boli ocenení aj žiaci
ZŠ a študenti SZŠ vo Svite. Novinkou tohtoročného odovzdávania
cien bolo udelenie titulu „Žena roka“ v súťaži, ktorú vyhlásila OO
Únie žien Slovenska. Pre tento
rok sa ňou stala pani Mária Pilátová zo Svitu, ktorá sa obetavo stará
o dve ťažko postihnuté deti. V programe sa ešte predstavilo Duo Adja z Košíc so známymi populárnymi skladbami a úspešné tanečné
páry z Tanečného centra Fortuna

z Popradu. Všetci ocenení, ich rodinní príslušníci
a hostia pokračovali pri
dobrej hudbe a nálade na
spoločenskom stretnutí
v kaviarni Spolcentra.
V tejto budove prebiehala aj ďalšia milá akcia pod
názvom „Kvapka pre mesto“ - organizoval ju MS
SČK vo Svite. Na výzvu
tohto spolku zareagovalo
32 dobroľníkov, ktorí darovali svoju krv pre potreby nemocnice.
Sobota mala tiež športový nádych. Nohejbal hrali

prehliadku šikovných študentiek
Združenej strednej školy, muzikantov a spevákov Základnej umeleckej školy, až po domáce kolektívy – DFS Jánošíček a Štýl, UK
Fantázia, DH Sviťanka a Združený
spevokol Senior. Hosťom programu bola nestarnúca a temperamentná Helena Vrtichová, s ktorou si diváci i zaspievali známe
melódie, vrátane jej Diridondy,
ktorú, ako spomínala, z duše neznáša práve pre jej obrovskú popularitu. Do programu vhodne zapadol aj dobeh desiatich maratóncov z družobného mesta Knurów
v Poľsku, ktorí prišli v sprievode
svitského bežeckého veterána Jaroslava Klasa pozdraviť naše Dni
mesta a odovzdali našim malým
futbalistom lopty. Od primátora si
prevzali upomienkové darčeky.
Štastný bol výber organizátorov
pri kapele na ľudovú veselicu.
Duo Style na čele s Radkom Olejníkom absolútne pochopilo, čo
chcú ľudia počuť, na čo chcú tancovať a tak až do 22. hodiny vyčarovali skvelú zábavu so všetkým,
čo k nej patrí. Chvíľkové mrholenie nikomu neprekážalo – naopak, ovzdušie osviežilo.
Nuž a nedeľa patrila koncertu
Zuzany Smatanovej, ktorá prilákala najmä svojich priaznivcom. Bola
to síce v porovnaní s minuloročným Desmodom len tretina divákov, ale napriek tomu Zuzka zaujala nielen svojim talentom, ale
najmä sympatickým skromným vystupovaním. Tých tanca chtivých
mladých si pritiahla priamo pred
javisko, čím sa snažila vykúzliť pravú koncertnú atmosféru a po niekoľkých prídavkoch a autogramiáde sa so Svitom rozlúčila.
Dni mesta sa úspešne zavŕšili
a všetko, čo bolo naplánované sa
i uskutočnilo. Kto na jednotlivé akcie prišiel, určite nezaváhal a prispel tak svojou účasťou k tradičnej
oslave mesta, ktoré sa už teraz
pripravuje na budúcoročné 75.
výročie založenia Svitu.
Veronika Žoldáková
Foto: M. Jurčák, S. Pjaták
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CENA MESTA
Po aktívnom hráčskom období
v basketbalovom družstve sa ujal
píšťalky a pôsobil aj ako rozhodca
1.triedy. Zastával funkciu člena
výboru basket. oddielu TJ Chemosvit, podpredsedu i ekonóma
TJ Tatrasvit. Má dve deti, ktoré
priviedol taktiež k aktívnemu športu, je vdovec a vo voľnom čase sa
venuje záhradke a rodine.
Anton Kazimír získal Cenu
mesta za dlhoročnú organizátorskú a rozhodcovskú činnosť
a príkladnú reprezentáciu mesta
v oblasti basketbalového športu.

Cenu mesta získala za záslužnú a obetavú prácu v Klube
ABŠ a mimoriadnu angažovanosť v oblasti verejného života.

Cenu mesta získal za prácu
s mládežou, reprezentáciu mesta
v basketbalových súťažiach a aktívny prínos pre rozvoj športu.

Eugen NAGY
Narodil sa 1.1.1923 v Lučenci.
V roku 1946 prichádza za prácou
do Svitu a v Tatrasvite prežil celý
svoj produktívny vek. Ešte ako
dôchodca pracoval aj v Chemosvite, ale po celý život sa aktívne
venoval športu. Ako futbalista AC
Svit získal cenné víťazstvá aj nad
špičkovými klubmi z Prahy, Poľska i Maďarska. Aktívne pôsobil
v II. slovenskej lige, od roku 1956
odovzdával svoje skúsenosti mládeži ako tréner, venoval sa dorastencom 1.slovenskej ligy, ale tí
skôr narodení ho poznajú aj ako
bývalého hokejistu, dodnes obľubuje plávanie. Žije sám, je vdovcom, a má jednu dcéru. Dnes už
pasívne, ale pravidelne a so záujmom sleduje futbalové zápasy
ako divák a fanúšik.
Eugen Nagy získal Cenu mesta za úspešnú dlhoročnú hráčsku i trénerskú činnosť a prínos
pre rozvoj svitského futbalu.

Anton KAZIMÍR
12. marca si pripomenul 75. narodeniny. Pochádza z Prešova,
vo Svite sa profesne realizoval
taktiež v Tatrasvite – celých 55 rokov na rôznych postoch – od mechanika pletacích strojov, až po
riaditeľa závodu Tatrasvit v Rožňave. Popri zodpovednom plnení si
pracovných úloh a rodine sa venoval športu – konkrétne basketbalu, ale i dobrovoľnému požiarníckemu družstvu, ktorému 11 rokov predsedal a s ktorým dosiahol
pozoruhodné výsledky.

Rudolf Kovalík

Emília NEDZELOVÁ
si svoje okrúhle životné jubileum
pripomenie 14. júla 2008.
Aj ona je zhodou okolností bývalá „Tatrasviťáčka”, v tejto
firme prešla
rôznymi funkciami – od
plánovačky,
cez vedúcu
odd. vnútorného obchodu až po vedúcu odboru
riadenia výroby. Patrí k nesmierne aktívnym a činným
ľuďom. Tých
oblastí, v ktorých zanechala svoje stopy,
je nemálo. Či
už ako recitátorka, organizátorka množstva kultúrnych akcií,
cestovateľka,
vedúca v táboroch detí, aktívna
členka Červeného kríža, ktorý
v časoch jej pôsobenia organizoval 110 odberov krvi ročne, jedna
zo zakladateliek Únie žien vo Svite, ale i propagátorka Baťovho
systému a aktívna členka Klubu
ABŠP. So Svitom spojila celý svoj
život a má nemalý podiel na pozdvihnutí jeho kultúrneho diania
a propagácii.

Leopold KLAS

si tohto roku pripomína svoje jubileum – 60 rokov. Po vyučení
pracoval v Chemosvite na oddelení merania a regulácie, neskôr
ako samostatný technológ a plánovač. 15 rokov pôsobil ako majster odbornej výchovy na SOU
chemickom a s mládežou je spätý
dodnes. Od dorastenca, cez úspešného hráča B družstva už 28
rokov vo svojom voľnom čase
obetavo trénuje mladých basketbalistov a odovzdáva im svoje
cenné skúsenosti. V súčasnosti
sú to chlapci v prípravke a starší
minižiaci v BKM Svit. K najväčším
jeho úspechom patrí 4-násobné

Už niekoľko desaťročí úspešne
reprezentuje naše mesto v oblasti plastikového modelárstva.
33 rokov ako vedúci krúžku modelárov sa nepretržite venuje celým svojim srdcom mládeži. Pod
jeho vedením mladí modelári dosiahli vynikajúce výsledky. Sám
– výborný modelár, predseda
Klubu plastikových modelárov
Tatranskí orli Poprad-Svit sa významnou mierou zaslúžil o zrod
a vysokú úroveň veľkej medzinárodnej súťaže Plastic session a
patrí k nestorom a zakladateľom
tejto oblasti na Slovensku. Pracoval 19 rokov ako tlačiar v Che-

prvenstvo na Majstrovstvách Slovenska, prvé, druhé i tretie miesto na Bademe v Žiline a 1. miesto
na
Medzinárodnom
turnaji
MacDonald v Bratislave pred 9-timi rokmi.
Napriek problémom, ktoré
s členstvom malých basketbalistov v súčasnosti sú, obetavo sa
tejto oblasti naďalej venuje.Je ženatý, má tri deti a žije vo Svite.

mosvite, v súčasnosti je majstrom odborného výcviku Združenej strednej školy v odbore
polygrafia. Je ženatý, má dve deti.
Cenu mesta Svit pre rok
2008 získava za dlhoročnú
úspešnú prácu s mládežou
v oblasti plastikového modelárstva a za rozvoj tejto oblasti v meste i regióne.
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CENA PRIMÁTORA
Walter DICZHÁZI
Narodil sa v roku 1941 v Štóse, po
príchode do Svitu pracoval vo Východoslovenskom mäsovom priemysle,
kde prešiel rôznymi funkciami, zvyšoval si vzdelanie a neskôr pracoval
v Okresnom veterinárnom zariadení.
Už desiaty rok je na dôchodku, ale sústavne je mimoriadne činný a aktívny.
Vo funkcii správcu Kultúrneho domu
Pod Skalkou sa obetavo venuje rôznym oblastiam, je platným a nezastupiteľným členom KD Pod Skalkou i Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svite.
Jeho dobrosrdečnosť a ochotu oceňujú všetci, ktorí s ním prídu do kontaktu. Nájde si čas aj nato, aby sa venoval svojim deťom a najmä vnúčatám.
Cenu primátora získal za spoločenské aktivity a obetavú prácu v Klube
dôchodcov vo Svite-Pod Skalkou.
Viera ZEMANOVÁ
býva v Štrbe, ale dá sa povedať, že
väčšiu časť života prežila v našom
meste, pretože tu plných 40 rokov
pracuje s deťmi a mládežou. Z toho
celých 32 rokov viedla terajšie Centrum voľného času ako riaditeľka. Pod
jej vedením sa toto zariadenie stalo
opodstatnenou a potrebnou mestskou
inštitúciou a dosahovalo vynikajúce výsledky. V. Zemanová sa deťom a mládeži vo Svite venovala celým svojim
srdcom, s plným nasadením im odovzdávala svoje sily i um a snažila sa tak
o zmysluplné prežívanie ich voľných
chvíľ. Dnes sú to už stovky zverencov,
množstvo putovných táborov, vzdelávacích, výchovných podujatí i voľnočasových aktivít. Výsledky jej práce nie
sú hmotné, ale občania mesta ju poznajú ako pedagogičku, pre ktorú je
jej práca i poslaním. Príjemné spomienky dnes už i dospelých jej zverencov sú tou najväčšou odmenou za jej
prácu.
Cenu primátora mesta získala za
celoživotnú vynikajúcu a záslužnú riadiacu i organizátorskú prácu s deťmi
a mládežou.

ANNA PÁLEŠOVÁ
Pochádza z Liskovej od Ružomberka, kde uzrela svetlo sveta pred 75-timi rokmi. Od roku 1961 žije vo Svite,
pracovala istý čas v Tatrasvite, neskôr vo Východosl. mliekarňach a pekárňach, kde dlhé roky zastávala
funkciu predsedníčky Slov. červeného kríža. Ako dobrovoľná darkyňa krvi získavala pre túto činnosť desiatky
ďalších spolupracovníkov. Vyše 25
rokov zastáva funkciu hospodárky
Únie žien Pod Skalkou, je jej aktívnou
dlhoročnou členkou výboru, obetavo
sa podieľa na príprave i realizácii
množstva kultúrno-spoločenských
akcií pre ženy a ich rodiny. Je tiež
členkou Klubu dôchodcov a Slov.
červ. kríža. Rada číta, venuje sa záhradke a pobytu v prírode.
Cenu primátora obdržala za verejno
– prospešnú činnosť a obetavú prácu
v ženskom hnutí.
Michal HOREVAJ
Narodil sa 27. februára 1927. Jeho životné cesty boli výrazne spojené s verejno-prospešnou prácou
pros-tredníctvom Technických služieb nášho mesta. Vo Svite pôsobí
od roku 1953 a historicky je prvým
riaditeľom TS mesta Svit od roku
1969 – teda ich zakladateľom. Dovtedy pracoval ako vedúci autodopravy v Chemosvite od roku 1944. Zodpovedne a obetavo organizoval práce na čistení mesta, odvoz komunálneho odpadu, zimnú údržbu, verejné
osvetlenie, záhradnícke i pohrebné
služby – to všetko vrátane personálneho i materiálneho zabezpečenia.
Okrem toho sa podieľal aj na iných
prácach v rámci samosprávy mesta.
Dlhé roky bol i sudcom z ľudu. K práci pristupoval nesmierne zodpovedne a s plným nasadením. Svoje
pôsobenie zavŕšil odchodom do
dôchodku k dátumu svojej šesťdesiatky – v roku 1987.
Je ženatý, má tri deti a dodnes sa
živo zaujíma o dianie v meste.

Ďakovné listy
Družstvo basketbalistov
ZŠ Mierová v zložení: kapitán Frederik Višnievský, Marek Senderák, Patrik Mýtnik, Lukáš
Drobný, Michal Suchý,, Marek
Zakucia, Peter Ferenčák, Michal Balog, Adam Budaj a Tomáš Jančík.
Toto družstvo v šk. roku 2007/
2008 dosiahlo víťazstvá v okresnom i krajskom kole, postúpilo do
celoslovenského kola Kalokagatia
2008. Okrem toho chlapci reprezentovali školu aj v iných športoch
– futbale, volejbale, cezpoľnom
behu a atletike. Všetci potvrdili svojim talentom, že šport prináša nielen úspechy, ale i radosť, takže sa
mu venujú pravidelne.

Zuzana KRALINSKÁ
je žiačkou 9.A triedy ZŠ Komenského a počas celého štúdia dosahovala výborný prospech. Okrem
toho je mimoriadne aktívna a cieľavedomá. Získavala popredné umiestnenia na jazykových olympiádach. Jej vlastná tvorba v slovenskom i anglickom jazyku je publikovaná nielen v školských časopisoch, ale i v iných literárnych periodikách. Niekoľko rokov bola
i členkou DFS Jánošíček. Zuzka
patrí k svedomitým a príkladným
žiakom, ktorí vzorne reprezentujú
svoju školu, ale i naše mesto.
Jana BODIŠOVÁ
je Zuzkinou spolužiačkou. Od
5.ročníka sa aktívne zapájala do

Cena primátora mu bola udelená za
zásluhy o rozvoj Technických služieb
mesta Svit a angažovanosť vo verejno-prospešných oblastiach.

Štefan JOPPA
Narodil sa 11.januára 1936
v Sp.Novej Vsi a do Svitu prišiel v roku 1955. Pracoval v Chemosvite vo
viacerých technických funkciách –
od laboranta, cez majstra až po vedúceho oddelenia tzv. káblika. Do
dôchodku odišiel v roku 1994.
Popri rodine a práci sa venoval
športovej oblasti – výchove mládeže
a svojim trom synom, z ktorých sa stali úspešní reprezentanti v zjazdovom
lyžovaní, tenise a futbale. Okrem tejto
činnosti sa významne venuje záhradkárčeniu – jeho sústavne sa zvyšujúce a zlepšujúce poznatky následne
aplikoval v praxi – dovtedy neznáme
produkty sa mu podarilo vypestovať aj
v našich podmienkach. Výrazne posunul rozvoj tejto ušľachtilej činnosti
v našom meste a okolí a má zásluhu
na úspechoch našich záhradkárov.
Cenu primátora mesta Svit získal
a záslužnú činnosť a rozvoj organizácie záhradkárov vo Svite.
Jarmila SOLIAROVÁ
Po ukončení Str. ekonomickej školy
začala pracovať na vtedajšom MsNV
ako hospodársko-správna pracovníčka, neskôr odborná referentka. V roku
1986 bola zvolená za poslankyňu, následne do funkcie tajomníčky MsNV,
ktorú vykonávala do roku 1990.
Dodnes pracuje na MsÚ ako vedúca
oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností. Aj jej zásluhou sa výrazne zlepšili sociálne služby
v našom meste – Zariadenie opat.
služby, Dom opatr.služby i Stacionár,
pri zrode ktorého stála. Bola členkou
viacerých spoločenských organizácií,
komisií MsNV, ale i ZPOZ. Významný
je jej prínos pre odborársku prácu
MsÚ – 23 rokov vykonávala predsedníčku ZO. Je vydatá, má dve deti.
Cenu primátora získala za úspešné aktivity v oblasti sociálnej práce
a angažovanosť v spoločenských
organizáciách.

prírodovedných súťaží – dejepisnej
i geografickej olympiády, kde získala 1.miesto v okrese, v celoslovenskej matematickej súťaži patrila
k najúspešnejším riešiteľom, rovnako ako v celoslovenskej korešpondenčnej súťaži MAKS. Okrem
toho reprezentovala školu aj
v športe – v basketbale i volejbale.
Je skutočne nadaná, skromná
a ochotná vždy pomôcť. Tak, ako
Zuzka bude pokračovať v štúdiu na
Gymnáziu v Poprade.
Veronika FORGÁČOVÁ
je študentkou 3. ročníka Združenej str. školy vo Svite a možno
o nej povedať, že je to žiačka s veľmi dobrým prospechom, usilovná,
ctižiadostivá, ale napriek úspechom
skromná. Na celoslovenskom kole
chemickej olympiády získala v kat. E
krásne 2. miesto a ocenenie za naj-

Viera KADLÓTOVÁ
Pochádza z Lučenca, rok 1980 je
spätý s jej príchodom do Svitu, kde
nastúpila v Chemosvite do odd. hodvábu a pracuje tam dodnes – už vo
Fibrocheme ako chemik vo výrobe
vlákien. Je vydatá, má dve deti a popri rodine a práci sa výrazne angažuje v rôznych sférach. V odborovom
zväze ako úseková dôverníčka, v revíznej komisii, v Slovenskom červenom kríži. Od roku 1987 daruje krv,
učinila tak 31-krát – je držiteľkou Zlatej plakety Dr. Jánskeho. Významná
je jej práca v Únii žien vo Svite, kde
posledných 6 rokov vykonáva funkciu
zástupkyne predsedníčky. Ochotne
priloží ruku ku všetkým akciám, ktoré
táto organizácia robí – od schôdzí,
cez burzy až po brigády a iné podujatia. Rozdáva vôkol seba humor a dobrú náladu a tak patrí k obľúbeným
a potrebným členkám tejto aktívnej
organizácie.
Cenu primátora získala za obetavú
prácu v Únii žien a mnohonásobné
dobrovoľné darovanie krvi.
Gustáv FARKAŠ
Patrí k čerstvým šesťdesiatnikom.
Od roku 1966 – teda plných 42 rokov je verný Chemosvitu, kde pracuje v strojárni tejto firmy. Cenu však
obdrží za svoje mimopracovné aktivity a aj inú vernosť – v jeho prípade za
organizáciu športovej činnosti v našom meste. Viac rokov pôsobil ako
vedúci družstva mužov vo futbale. Od
roku 1973 nepretržite vykonáva funkciu technického rozhodcu v basketbale pre všetky vekové kategórie –
od prípravky až po mužov a bez neho
za tzv. stolíkom si veru basketbalový
fanúšik mnohé zápasy nevie ani predstaviť. Hala je jeho druhým domovom. Je ženatý, vychoval dve deti
a spomínaný koníček mu zaberá väčšinu voľného času.
Cena primátora mu bola udelená za
dlhoročnú obetavú prácu v oblasti
futbalu a basketbalu a prínos pre rozvoj športu v meste.

lepšiu prax. Študuje odbor biotechnológia a farmakológia a za predchádzajúce obdobie bola ocenená
pochvalami riaditeľa školy.
Martin FAIX
je štvrtákom ZSŠ vo Svite v odbore tlačiar na polygrafických strojoch. Je to mladý študent so širokým rozhľadom, komunikatívny
a cieľavedomý. Okrem veľmi dobrých študijných výsledkov má na
svojom konte krásne 1.miesto
v cezpoľnom behu na celoslovenskej súťaži stredných škôl, je víťazom okresného i krajského kola
v behu na 1500 a 3 000 m, ako
i v cezpoľnom behu. Je členom
Strediska štátnej športovej reprezentácie Min. vnútra SR v oddelení
zimných športov a členom reprezentačného družstva SR juniorov
v behu na lyžiach.
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Aj naši medzi najlepšími
Na pôde Mestského úradu v Poprade sa dňa 19.júna 2008 zišlo vyše 130 úspešných a talentovaných žiakov základných škôl
z celého okresu Poprad.
. Medzi ocenenými bolo aj 10
žiakov zo Základnej školy na Mierovej ulici vo Svite, ktorí preukázali
svoj talent vo vedomostných a umeleckých súťažiach. Títo žiaci sa umiestnili na prvých troch miestach
v okresných a krajských súťažiach.
Boli to: Zuzana Petrovská, Barbora
Papcúnová, Jakub Fronc, Kristína
Petrovská, Ján Jančík, Filip Polách,
Frederik Višnievsky, Martina Papcúnová, Lenka Zimová a Terézia Gáliková.
Slávnostnú atmosféru odovzdávania cien sprevádzal kultúrny pro-

gram, v ktorom vystúpil aj náš žiak
Ján Jančík so svojím prednesom
básne Pravda od Milana Rúfusa,
s ktorým získal prvé miesto v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína.
Žiakom sa prihovoril a poďakoval aj
viceprimátor mesta Poprad Ing. Adrián Kromka.
Oceneným žiakom srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú
reprezentáciu našej školy a prajeme
nielen im, ale aj ostatným veľa úspechov, pevnej vôle a chuti do ďalšej činnosti.
Beáta Ondrušková

Hore zľava: Jakub Fronc, Frederik Višnievsky, Ján Jančík.
Dole zľava: Filip Polách, Lenka Zimová, Terézia Gáliková, Martina Papcúnová, Kristína Petrovská, Zuzana Petrovská.

História predškolskej výchovy vo Svite
50 rokov činnosti Materskej školy na Mierovej ulici sa zapísalo do histórie nášho malého podtatranského mesta Svit.
Plných 50 rokov sa v priestoroch MŠ ozýval veselý džavot
a smiech detí. Boli to stovky očí malých človiečikov, detských
ručičiek, ktoré hľadali oporu v učiteľkách a tisíce slzičiek, kotúľajúcich sa po detských líčkach.
Ale aj mnoho učiteliek
s veľkým srdcom, ktoré
vedeli byť deťom oporou,
keď ťažko znášali rozlúčku s rodičmi, keď si nevedeli zaviazať šnúrku, keď
sa učili prvú básničku.
Cez 4 školské kroniky
a fotografie sme sa vrátili
do minulosti a začali spomínať.
Po oslobodení Československej republiky Štátna správa venuje veľkú
starostlivosť výchove detí. Začala zakladať nové
školy a aj detské opatrovne, v ktorých sa vtedajšia mládež mala pripravovať
na cestu života už od svojho najútlejšieho veku. Vo
Svite bola zriadená Štátna detská opatrovňa s jedným oddelením 16. septembra 1946. Prevádzkový
rozpočet uhradil štát a vecný rozpočet hradila firma
„ Baťa „, národný podnik. V prvej detskej opatrovni
bolo zapísaných 94 detí.
21. apríla 1948 bol schválený základný školský
zákon, ktorý zjednotil všetky školy.
V tom čase bolo zapísaných 84 detí a riaditeľkou
bola Helena Pokojová, od roku 1951 do 1955 Jolana Holubíková. Od 1. 9. 1955 sa stala riaditeľkou
Zuzana Fedorová, ktorá prestúpila učiť roku 1957
do I. základnej školy.
15. augusta 1958 bolo slávnostné odovzdanie novej budovy, I. materskej školy vo Svite, pásku prestrihol predseda MNV p. Pipiš. A tu sa začínajú dejiny Materskej školy na Mierovej ulici. Jej prvou riaditeľkou bola Helena Šivecová, ktorá pracovala do roku 1966. Zapísaných okolo 160 detí v 4 triedach.
Triedy boli veľké, svetlé, každá má spálňu, šatňu,
umývarku, na každom poschodí je jedna jedáleň,
kuchyňa je v suteréne a používa sa aj výťah. Strava
sa podáva 3 x denne, je biologicky hodnotná a chutná. O zdravotný stav detí sa stará MUDr. Slavkovský.
Aktivitami MŠ bola slávnosť príchodu Deda Mráza,
karneval, Učiteľský deň, Deň matiek, MDD, súťaže

na trojkolkách, účasť na miestnej spartakiáde, juniáles, družba s Materskou školou v Českej
Třebovej, výlety do Lopušnej
doliny.
Učiteľky sa starali aj svoj od-

borný pedagogický rast, študovali na strednej pedagogickej škole, navštevovali rôzne odborné školenia, vykonávali metodické združenia pre materské
školy z okresu, pracovné porady riaditeliek popradského okresu, vzdelávali sa aj po politickej línii.
Patronátnymi podnikmi boli národné podniky Chemosvit, Tatrasvit, VÚCHV, Živena a ČSČK.
Od 1. septembra 1966 pracovala ako riaditeľka
Anna Matisová. 8. novembra 1972 odchádza do
Bratislavy a vymenila ju Anna Martonová. Kolektív zamestnancov sa začal stabilizovať. 1. septembra
1987 bola menovaná riaditeľka Elena Kleinová.
Medzi nové aktivity patrilo vystúpenie detí v Poprade
na Deň detí pod Tatrami, kde sa pravidelne každý
rok zúčastňujú a ich program je vždy choreograficky
najlepší, šarkaniáda, Challenge day, vystupujú pre
dôchodcov, SČK, zapájajú sa do zdravotnej výchovy
s protidrogovým programom, usporiadali benefičný
koncert v rímskokatolíckom kostole. Roku 2002
odchádza riaditeľka Elena Kleinová do dôchodku
a vymenila ju Alžbeta Hurčalová.
Po nej v roku 2003 nastupuje Zuzana Rusnáková.
Za jej pôsobenia sa začala rekonštrukcia strechy
MŠ a nadstavby, teraz trieda č. 6. Okrem spomínaných aktivít pribudli ďalšie, pre deti a učiteľky sme
začali robiť projekt na medzinárodnej úrovni - Socrates – Comenius I., okresnú výstavu LEGO –

DACTA, Škola v prírode vo Vysokých Tatrách.
Od roku 2005 je riaditeľkou Mária Zentková a zástupkyňou Zuzana Čunderlíková.
Nastáva ťažká práca pre celý kolektív. Počas plnej
prevádzky sa začala rozsiahla rekonštrukcia MŠ. Vymenili sa okná, radiátory, protipožiarne dvere, komplet WC a umyvárky, vymaľovanie tried a spální, zateplenie budovy, výmena linoleí v triedach a vo
vstupnej hale, rekonštrukcia 2 bytov v prístavbe – teraz trieda č. 7. Celú rekonštrukciu hradilo Mesto Svit
zo svojho mestského rozpočtu.
Po prestavbe sa podstatne zmenili a vylepšili priestory školy, za čo patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa
o to pričinili, primátorovi, poslancom MsZ, Rade školy, Rodičovskému združeniu i celému kolektívu, ktorý v ťažkých podmienkach pri rekonštrukcii zabezpečoval nerušený a bezpečný chod MŠ. Ďakujem
sponzorom Nadácii Chemosvit, Baliarne Obchodu
Poprad a Pyrobatys za podporu. Ďakujem rodičom
detí, ktorí nám tiež pomáhajú podľa potreby.
Zmenili sme systém plánovania edukačného procesu v materskej škole v zmysle zavedenia systému
kurikulárnych projektov,“ Evička nám ochorela“, projekt „Zdravý úsmev“, „Špinďúra v Kráľovstve Čistoty“, ktoré úzko korenšpondovali s významnými nadštandardnými aktivitami školy - Deň mlieka, Deň Zeme, Deň matiek, Deň ovocníčkov, Vianočná akadémia, Farebný týždeň, MDD, Denná škola v prírode,
predplavecká príprava, rozlúčka predškolákov s MŠ,
spolupracujeme so základnými školami, ZUŠ, knižnicou. V spolupráci s CVČ organizujeme aj krúžkovú
činnosť – tanečný, logopedický, výtvarný a jazyk
anglický, podľa rozhodnutia rodičov máme aj náboženský krúžok.
Život detí v MŠ je pestrý a bohatý. O to sa snažia
všetci zamestnanci MŠ, ktorí svoju prácu vykonávajú
s láskou, zodpovednosťou a obetavosťou.
V súčasnosti je to 7 triedna MŠ, zapísaných je
165 detí, o ktoré sa starajú učiteľky : Alena Valášková, Bc.Soňa Szelleyová, Bc. Alžbeta Hurčalová,
Oľga Lukáčová, Bc. Andrea Milonová, Mária Ľachová, Vlasta Poništová, Edita Mikušová, Bc. Erika Dugasová, Andrea Ringošová, Iveta Kleinová, Zuzana
Firmentová, vedúcou ŠJ je Justína Sabová, kuchárkami sú Iveta Regecová, Veronika Škvarková, Dana
Krempaská, do správy MŠ patria Olina Mlynská,
Emíla Kačmarčíková. Údržbár je Ján Mišek.
50 rokov – je skutočne skvelou príležitosťou nielen
na bilancovanie, ale hlavne na vyjadrenie poďakovania všetkým tým, ktorí sa do dnešného dňa aktívne
podieľali na realizácii úloh spojených vytváraním
krásnej mozaiky plnohodnotného človeka.
Mária Zentková
Foto: M. Jurčák
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Spoločenská rubrika
V máji 2008
4 NARODILI SA
Laura Chrenková, Vanesa
Kormošová, Samuel Mirga, Daniel Pecha, Alexander Tengy

Country Koliba – 2. ročník

Početná rodina jubilantov za 2. štvrťrok 2008 v obradnej sieni MsÚ.
Foto: A. Pálešová

12. júla 2008 od 16.00 h v areáli pri Kolibe

Leto 2008 - Svit

Účinkujú:
Baby bez mena, Longhorns,
Krpci z Prievidze, Tymián, Medvědi z ČR
a Števo Šanta

Kultúrne a športové podujatia

Nové telefónne čísla - Daňový úrad Svit

12. júla 2008 od 16.00 h - pri Kolibe
COUNTRY KOLIBA
vystúpenie skupín
večer – Counry bál
18. - 20. júla 2008
priestor pri hoteli Zenit
CIRKUS HUMBERTO
hosťovanie svetoznámeho cirkusu
19. júla 2008 od 9.00 h
pri Športovej hale Svit
STREETBALL Svit 2008
od 8.30 - 9.00 – prezentácia
od 17,30 – kultúrny program, večer cca o
21.00 h vystúpenie skupiny HEX
26.júla 2008 o 19.30 h - pri Kolibe
OLI & LU – PLEBS
koncert úspešnej slovenskej folkovej skupiny,
koncertujúcej doma i v zahraničí
8. - 10. augusta 2008 – pri Kolibe
DEMA HORAL ALTO MTB maratón
2008
Medzinárodný cyklomaratón s bohatým kultúrnym programom (skupiny Helenine
oči, Družina, Slniečko), cyklotriál show
9. 8. 2008 od 9.00 h
CYKLISTICKÉ PRETEKY MLÁDEŽE
17. augusta o 16.00 h - areál pri Kolibe
BUCINATORES EXCELSI - VZNEŠENÍ
TRUBAČI
Koncert zoskupenia hráčov Štátnej filharmónie
Košice, ktoré zaujme divákov svojim majstrovstvom trubačov v skladbách od menuetu až po
ragtime
29. augusta o 9.30 h.
na ihrisku Pod Skalkou
CANADA VOLLEYBAL CUP
- volejbalový turnaj zmiešaných družstiev mládeže a dospelých
23. august o 9.00 h. na ihrisku Pod Skalkou
HOKEJBALOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE

c ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV
Matilda Loyová,Milan Burčík,Michal Slebodník, Anna Rusyniaková, Helena Stašáková, Mária
Bartková,Štefan Bilšák, Jolana
Krippelová
75 rokov
Anna Slavkovská,Štefan Šuták,Gabriela Kubovčíková, Helena Virostková, Ľudmila Frkáňová, Richard Paták, Helena
Bendíková
80 rokov
Mária Šimová
85 rokov
Viera Markusová, Alžbeta Pitoňáková, Mária Mišeková
> NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Eva Repeľová.

Prosíme jubilantov, aby nám návratky nedoručovali prostredníctvom schránok na
odkazy pre mestské zastupiteľstvo, ale
osobne, resp. poštou na MsÚ. Ďakujeme.

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

INZERÁTY
Predám plastovú vaňu, 2 spálňové skrine 2 m vysoké svetlé,
manželskú posteľ LETISKO,
lustre, mrazničku 80 l, kuchynské stoly, stoličky - všetko málo
používané. Tel. 052/77 55 836
alebo 0907 574 815.
Predám 3-izbový byt v Poprade
Juh III, prerobený na prízemí
bez balkóna. Platba v hotovosti.
Tel. 0918 502 662.

Firma MEGIF
Vás pozýva na nákup do novej predajne chovateľských potrieb a drogérie, ktorá sa nachádza v obchodnom centre vo Svite v bývalej chemosvitskej jedálni na Ul. SNP.

Predám
tatranský profil - perodrážka,
brúsený. I. trieda 135,- Sk,
II. trieda 110,- Sk. Doveziem.
Inf. tel.: 0915 863 227,
0907 124 455.

SVIT

8

Pod týmto názvom sa konal 19. júna 2008 v Dome kultúry koncert,
ktorý bol dôstojnou oslavou 60. výročia založenia Základnej umeleckej školy. 60 rokov – to sú stovky detí, vyše 120 učiteľov, ktorí spoločne prenikali do tajomstiev hudby a umenia.V spoločnosti žiakov i
učiteľov, bývalých pedagógov, rodičov, hostí zo ZUŠ z družobnej
Českej Třebovej, ale i ostatných občanov sa v tento večer oslavovalo
a predovšetkým spomínalo. Aké to boli roky?
Keď zalistujeme v kronike mesta Vnek, Marta Ištvániková-Korpancová,
Svit, prídeme k dátumu 15.september Jozef Ištvánik, Vladimír Čuchran, Ele1947, ktorý je spojený s uznesením na Hlinická, Eva Antalová, Ján Gajvtedajšieho MNV o zriadení Obecnej doš, Zdenka Križanová, Peter Rehák,
hudobnej školy. Bola to jedna z mála Eva Karhútová-Sokolová, Ľubomír
škôl v okrese, ktorá vznikla na podnet Chládek, Jaroslav Dilský, Božena
žiadosti občanov.Ľudia si vtedy uvedomovali, že mesto bez hudobného
mnohé ocenenia. Záujem o moderný
života, bez možnosti kultúrneho
tanec dal podnet ku vzniku tanečnej
a spoločenského rozvoja mladých ľuskupiny Štýl. Aj ona dosahuje v súťažidí, bude mestom bez ducha. Preto prach dobré výsledky.
ví priekopníci, prví učitelia, postavili
Spoločenské zmeny v roku 1989
latku veľmi vysoko. Medzi prvými učisa dotkli aj školy. Došlo ku zmene vo
teľmi boli zakladatelia dychovej hudby
funkcii riaditeľa školy. V januári 1990
vo Svite Jozef Soják a Vojtech Marsa riaditeľkou školy stala Eva Antalokus.
Vneková, Anna Balcová, Peter Koval- vá, dovtedy zástupkyňa riaditeľa.
Počas svojej existencie škola nie- čík, Štefan Karhút, Helena Bursová
V roku 1991 dochádza opäť ku zmekoľkokrát zmenila svoj názov:
Jana Piklerová a iní).
ne. Na základe výsledkov volieb do
Obecný hudobný ústav Svit (1949)
V školskom roku 1971/72 sa začí- funkcie riaditeľa školy nastúpil Ján HaHudobná škola (1951)
na vyučovanie vo výtvarnom odbore. landa,ktorý školu viedol do roku
Základná hudobná škola (1957)
Žiaci odboru sa svojimi prácami po- 2007. Vyučovanie prebiehalo vo všetĽudová škola umenia (1961)
dieľali na úspechu školy. Jeho prácu kých štyroch odboroch – hudobný,
Základná umelecká škola (1990)
Prvým riaditeľom školy bol Anton
Kantor (1947-1949). V rokoch 1950 1960 sa vo funkcii riaditeľa školy vystriedali: Tibor Schellberger, Jaroslav
Novák a Stanislav Sulkovský.
Z pedagógov spomeniem aspoň Jozefa Šurjaka, Petra Korvína, Anastáziu
Kuffovú, Františka Aschera, Františka
Šišku, pani Kantorovú a iných...
V roku 1960 nastúpil do funkcie riaditeľa školy Ján Štefko, ktorý prišiel zo
Slovenskej filharmónie v Bratislave,
z učiteľov Eva Weissová, Edita Havranová-Vejrová a iní.
Významným sa stalo založenie žiacDychovka v r. 1949
keho sláčikového orchestra, ktorého
zakladateľmi boli František Ascher
a Ján Štefko. Talentovaní žiaci,ako na- ovplyvnili pedagógovia, ako Vladimír ktorý je počtom žiakov najväčší, výpr. Lívia Litvínová,Magda Gajdošová, Zbořil, akademický maliar Ladislav tvarný, literárno-dramatický (len do roOľga Balcová, Marta Korpancová Čarný,Bernardína Dunajová-Klukano- ku 1994) a tanečný. Pokračuje v čina mnoho iných pokračovali v štúdiu na vá,Valéria Václavíková, Jana Kalixová, nosti žiacky ľudový súbor, sláčikový
konzervatóriu alebo pedagogickej fa- Anna Vavrasková-Vartovníková, Silvia orchester, dychový oktet, iné žiacke
kulte. Po odchode Jána Štefka do Zemanová, Ing. Renáta Vallušová, komorné súbory ako akordeónové
dôchodku sa v roku 1967 riaditeľom Mgr. Eleonóra Habláková, Alena Ko- kvarteto, súbor zobcových fláut, sláčiškoly stal Ján Štafura, ktorý ako riadi- lumberová.
kové a gitarové duá. Po odchode učiteľ školy pôsobil do roku 1990. Škola
V školskom roku 1975/76 bol zria- teľov P. Reháka, V. Klempára, J. Dilpod jeho vedením zaznamenala výraz- dený literárno-dramatický odbor. Je- ského J. Piklerovej bola prijatá uč. Viné úspechy vo svojom umeleckom ži- ho prvou učiteľkou bola Zdena Tokár- era Piekielnicka a Mgr. Jana Šavelovote. Počet žiakov narastal a v škol- ska, ďalej Valéria Bendíková, Helena vá. Žiaci sa zúčastňovali súťaží, a to
skom roku 1975/76 dosiahol 496.
Bursová, Mgr. Zuzana Kubošiová.
v hre na hudobnom nástroji, vo folkExistujúci sláčikový orchester sa záV školskom roku 1986/87 sa škola lórnom a nefolklórnom tanci, žiaci výsluhou riaditeľa školy rozrástol do stala plne organizovanou otvorením tvarného odboru svoje práce pravidelsymfonického orchestra a žiackeho tanečného odboru.
ne posielali na súťaže poriadané na
dychového orchestra. Vzniká tiež učiOd jeho počiatku ho viedla Irena Slovensku, ale i v zahraničí (napr. Inteľské sláčikové kvarteto, učiteľské Janků. Založila tanečnú skupinu Takt dia). Mnohí z nich získali rôzne ocedychové kvinteto, malá dychová hud- a detský folklórny súbor Skalka. Žiaci nenia. Po odchode učiteľa V. Klempába Sviťanka, žiacky ľudový súbor, kto- úspešne reprezentovali školu a svoj ra ľudový súbor ukončil svoju činnosť.
rého vedúcim a aj zakladateľom bol odbor na mnohých súťažiach. Na úsOd roku 2008 je do funkcie riaditeVojtech Klempár. Uvedené orchestre pechy tanečného odboru nadviazala ľa školy menovaný Jozef Ištvánik.
pravidelne vystupovali na verejných aj Vlasta Horňáková, spoluzakladateľ- V tomto školskom roku obnovil svoju
koncertoch, zúčastňovali sa súťaží, ka DFS Jánošíček, a od roku 1999 činnosť žiacky ľudový súbor pod vevystupovali aj vo vtedajšej Českoslo- učiteľka ZUŠ. Úspechy DFS Jánoší- dením učiteľky Marty Ištvánikovej. Začek sú známe nielen na Slovensku, čalo sa s vyučovaním spevu. Žiaci zísvenskej televízii.
Rozrástol sa aj pedagogický zbor ale aj v zahraničí (ČR, Poľsko, Litva, kali už prvé úspechy v súťaži záujmo(Ján Halanda, Vojtech Klempár, Mag- Bulharsko, Španielsko). Súbor nechý- vej umeleckej činnosti.
da Mišaneková-Gajdošová, Michal ba na rôznych festivaloch, kde získava
Poloha školy – Pod Skalkou– ne-

ZUŠ
a
lavoval
os

Kolektív pedgógov

Diamantový vek múzy a umenia

bola celkom vyhovujúca, a tak v spolupráci s rodičmi a mestským zastupiteľstvom sa vedenie školy niekoľko rokov snažilo nájsť vhodný objekt pre
umiestnenie školy v centre mesta.
Tieto snahy boli zavŕšené 2. augusta
2004, kedy škola dostala do užívania
budovu bývalej škôlky na Ulici kpt. Nálepku 100/29.
Počas 60-ročnej existencie školy
mnoho jej žiakov si vybralo hudbu, tanec, maľovanie za svoje životné povolanie. Nie je možné spomenúť všetkých, nie je na to priestor. Sústredíme
sa preto na tých, ktorí pôsobia ako
učitelia ZUŠ, členovia najvýznamnejších slovenských orchestrov:
Ivan Ďurica - Štátna filharmónia Košice, Ján KrigovskýŠtátny komorný orchester Žilina, Miloš Bocek- vyštudoval
kompozíciu, Peter SivaničSlovenská filharmónia Bratislava, Lívia Litvínová-Tarkayová – členka Dámskeho komorného orchestra v Bratislave, učitelia základných
umeleckých škôl:
PaedDr. Oľga FerjančekováBalcová, Mgr. Magda Mišaneková-Gajdošová, Elena
Hlinická, Marta IštvánikováKorpancová, Eva Karhútová-Sokolová, Ján Gajdoš, Jaroslav Dilský, Ľubomír Chládek, Vincent Jašš, Martina
Krigovská, Mgr. art. Barbora Krigovská – Comendant, Akadémia umení
B. Bystrica, Helena Bursová, Slávka
Štefániková-Slavkovská, Ján Levocký,
Mgr. Peter Kovalčík, Claudia Štafurová-Štofirová, Ján Kysacký.
Všetky väčšie, či menšie úspechy
školy by neboli také výrazné bez mnohých komponentov.
Preto prvé poďakovanie patrí jej pedagógom – tým, ktorí stáli pri zrode
školy, ale i tým, ktorí pokračovali
v nadšení svojich predchodcov. Druhá vďaka patrí rodičom detí, ktorí boli
i sú neodmysliteľnými pomocníkmi
pedagógov, boli a sú zanietenými poslucháčmi, ale i prvými kritikmi.
Tretie poďakovanie patrí všetkým
ostatným, ktorí škole pomáhali a pomáhajú organizačne i finančne.
A čo dodať na záver ? Snáď len zaželať žiakom a učiteľom jubilujúcej
školy odhodlanie rozvíjať svoje predstavy a premeniť ich v čaro a krásu
v podobe umenia.
Elena Hlinická
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Z denníka
Mestskej polície

Deň matiek

Únia žien Slovenska Pod Skalkou
Koniec júna v každom roku býva polročnou bilanciou aktivít organizácií, ktoré sa
vo Svite snažia pripravovať rôzne podujatia na skvalitnenie ich života.
Únia žien Slovenska Pod Skalkou sa snaží
spestriť život obyvateľov tejto lokality a tak pre
nich od nového roku 2008 pripravila tieto podujatia:
V januári tradičný detský karneval s maskami,
diskotékou, občerstvením a odmenami pre
všetky zúčastnené deti.
Vo februári sa podskalčania zabavili na fašiangovej zábave, o ktorú je vždy veľký záujem.
Zábava je dobrá, ľudová, spestrená vystúpeniami tanečníkov, kúzelníka, súťažami i chutnou večerou.
V marci prebehlo vo Svite okresné kolo
VANSOVEJ LOMNIČKY, ktorého víťazkou bola
pani Soňa Ivanová z ÚŽ Pod Skalkou.
V kultúrnom dome bolo divadelné predstavenie, hra Ferka Urbánka - Kamenný chodníček.
31. marca sa stretli mladé členky ÚŽ, ktoré
prinášajú nové dobré nápady na oživenie činnosti Únie žien.
V apríli prebehlo jarné upratovanie priestorov
Kultúrneho domu, jeho okolia a športovísk.
Máj žije kultúrnym podujatím ku DŇU
MATIEK. Tento program má vždy bohatú účasť
členiek Únie žien, ktorých je Pod Skalkou
185. Blahoželajú deti z materskej školy, žiaci
zo ZUŠ vo Svite, recitátori, hostia z Mestského
úradu vo Svite, Okresného výboru ÚŽ, poslanci MsZ, Jednoty dôchodcov a všetci, ktorí si
sviatok DŇA MATIEK vážia.
Naše členky v priebehu celého roka 2-krát

týždenne cvičia v sále Kultúrneho domu, aby
utužili svoje zdravie a kondíciu.
Priblížil sa 1. jún a deti sa zo svojho dňa, aj
vďaka vydarenému počasiu veľmi tešili.
Bábkový súbor „MLADOSŤ“ pripravil mimoriadne vydarenú hru „Gašparko u čarodejnice
Zlobaby“, ktorá deti tak upútala, že sa im ani
nechcelo odísť zo sály. Pred Kultúrnym domom členky výboru ÚŽ pripravili pre malé i veľké deti rôzne súťaže, víťazi ktorých boli odmenení peknými a hodnotnými cenami. Celé popoludnie sprevádzala disko hudba a milé slová
predsedníčky ÚŽ - pani Márie Černajovej. Po
súťaži boli pre deti pripravené buchtičky so zapečeným prekvapením a malé občerstvenie.
15. jún - trochu chladná a zamračená nedeľa patrila otcom. Rôzne atraktívne súťaže však
účastníkov rozohriali a tak deti vyzývali svojich
otcov ku súťaživosti a veľkým výkonom. Popoludnie sa vydarilo a ukončené bolo občerstvením a horúcim čajom na zohriatie.
V rámci Dni Svitu sme pripravili stolnotenisový turnaj členiek všetkých vekových kategórií,
ktoré sa na túto zábavnú športovú súťaž podujmú. Tento turnaj mal výbornú atmosféru a dobrý ohlas medzi súťažiacimi a tak budeme pripravovať aj ďalšie ročníky.
Ďakujeme všetkým, ktorí našu činnosť podporujú svojou účasťou aj sponzorskými darmi.
Výbor Únie žien Slovenska
Svit-Pod Skalkou

Ku Dňu otcov prebehli rôzne súťaže

n 29. 5. v ranných hodinách bola hliadka MsP privolaná hliadkou OO PZ na ul. kpt. Nálepku do bytu, kde
prasklo vodovodné potrubie. Majiteľ bytu žije v Prahe,
preto na miesto bol privolaný hasičský záchranný zbor,
ktorý sa za pomoci OO PZ do bytu dostal a problém
s tečúcou vodou spoločne vyriešili.
n 29. 5. v popoludňajších hodinách mladistvý z Popradu prišiel do predajne Lidl, aby svoj nákup realizoval
bez zaplatenia, odmenou mu bola vyrúbaná spolupráca s OO PZ.
n 30. 5. na základe telefonátu občana Svitu bolo vykonané pomocou hasičského zboru a schopnosti včelára Jána M.zo Svitu odsťahovanie včeličiek zo stromu
pred bytovým domom, do ich teritória.
n 2. 6. sa rozhodli dve študentky, že nepôjdu do školy. Zdena.J. to riešila svojráznym spôsobom, poškodením bytového zariadenia. Po jej ukľudnení ju hliadka so
súhlasom jej otca odviedla na OÚ, odbor soc.vecí a rodiny v Poprade. Radka Š. po dohovore hliadky mestskej polície sa rozhodla, že do školy predsa len pôjde.
n 4. 6. sa v nočných hodinách dvojica mladých mužov rozhodla, že si cestu domov budú krátiť tým, že vyvrátia smetné kontajnery. Hliadka mestskej polície
pristihla jedného z nich Dominika Z., ktorý následne
smetné nádoby dal na pôvodné miesta a ohodnotila jeho správanie ako priestupok proti verejnému poriadku.
n 5. 6. bol zaznamenaný mestskou políciou a hliadkou OO PZ kuriózny, priam kriminálny prípad. V bytovom dome na sa do jedného z bytov, cez balkón dostal
nahý muž. Napadol majiteľku bytu, začal ju škrtiť a búchať jej hlavou o zem. Nakoniec však zutekal, ale vďaka schopnostiam hliadok sa ho podarilo predviesť na
OO PZ, kde bola zistená jeho totožnosť. Išlo o Milana
P. zo Žiliny.
n 7. 6 hliadka mestskej polície asistovala RZP pri ošetrení Jána R., ktorý požil matkine lieky a odmietol spoluprácu so zdravotníkmi.
n 9. 6. sa rozhodol Vladimír K. pomocou ukradnutej
sekerky zahrať si úlohu moderného Jánošíka. Pobehoval po Ulici kpt.Nálepku a po pozemkoch ľudí bývajúcich na tejto ulici. Po odovzdaní sekerky jej majiteľovi sa jeho herecká úloha skončila.
n 10. 6. v nočných hodinách dostala hliadka MsP
oznam, že po uliciach sa preháňa auto značky Lada
veľkou rýchlosťou a osadenstvo auta tvoria mladí spoluobčania rómskeho pôvodu. Po zastavení auta, pri
kontrole občianskeho preukazu vodiča bolo zistené,
že ide o mladistvého Dalibora P. z Kolačkova, ktorý prišiel do Svitu na návštevu starého otca.
n 11. 6.bola hliadka MsP požiadaná hliadkou OO PZ
o spoluprácu pri zisťovaní a objasňovaní krádeže vlámaním sa do skladov nachádzajúcich sa v bývalom internáte SPŠCH na ul.SNP. Poškodeným vznikla škoda
100 000,-Sk. Vlamači Peter Š.,Jozef O.a Vendelín
B.si ponesú na svojich pleciach trestný čin krádeže
vlámaním.
n 15. 6. na základe telefonátu v nočných hodinách sa
MsP dostavila do hotela Mladosť, kde skupinka tam
ubytovaných mužov rušila nočný kľud spevom. Po
upozornení poslušne odišli do svojich izieb.
n 17. 6. sa Anna T. z Tatranskej Štrby rozhodla, že sa
pohostí v reštaurácii Koliba zadarmo. Za tento priestupok si odniesla primeranú odmenu vo forme blokovej
pokuty.
n V dňoch 20.- 22. 6. MsP na oslavách Dní mesta
Svit dohliadala na pokojný priebeh týchto dní.
n 24. 6. tlel mach a korene stromu v lese nad studničkou. Vďaka občianke mesta, ktorá tento jav nahlásila hliadke mestskej polície, sa hasičom podarilo uhasiť
požiar v zárodku.
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Športový areál slávnostne otvorený
Za prítomnosti vedúceho oddelenia kultúry, športovej a školskej činnosti vo Svite Mgr. Jána Ryšu, poslancov Mestského zastupiteľstva,
vedúcej Školského úradu v Poprade PaedDr. Edity Pilárovej, riaditeľky ZŠ na Komenského ulici Mgr. Anny Coganovej, riaditeľky CVČ Nade Kumorovitzovej, predsedov športových oddielov vo Svite, predsedkyne Rodičovskej rady Gabriely Klukanovej, riaditeľa Technických služieb Ing. Júliusa Žiaka, jeho zástupcu Eduarda Cetla a ďalších milých hostí bol v Základnej škole na Mierovej ulici otvorený
športový areál v celkovej hodnote 2,5 milióna korún.

Prítomný bol i Ing. Ján Jakubčák, zástupca hlavného dodávateľa firmy Arprog
a. s. v Poprade.

Modernizácia nášho športového
areálu začala už otvorením multifunkčného ihriska v júni 2007

v celkovej hodnote 1 milión korún.
Zároveň sme sa uchádzali o schválenie projektu MŠ SR v oblasti
materiálno-technického rozvoja
školského športového areálu pre
školy so športovými triedami. Autorom trojmiliónového projektu, ktorý
navrhoval atletickú dráhu s umelým
povrchom a futbalové ihrisko
s umelým trávnikom, bol opäť
Mgr. Ladislav Potočný.
Schválený projekt mal celkovú
hodnotu 2,5 milióna korún
Hlavným dodávateľom stavby sa
stala firma Arprog, a. s. v Poprade,
jej subdodávateľmi Funny sport Nitra, Regumami Martin. Koncom novembra bola stavba pred dokončením, chýbal len umelý povrch na atletickej dráhe. Nepriazeň počasia
v jarných mesiacoch spôsobila, že
moderný športový areál sme mohli
otvoriť až 19.júna 2008. V tento
deň areál prešiel i zaťažkávajúcou
skúškou, keď privítal športovcov
obidvoch základných škôl na X .ročníku súťaže Železný chlapec/ Železné dievča. Pri príležitosti Dní mesta
sa každý deň areál zaplnil aktívnymi
malými i veľkými športovcami.

Splnil sa náš dlhoročný sen. Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým
moderný športový areál bude slúžiť
športu a športovcom – v prvom rade primátorovi mesta PaedDr. Rudolfovi Abrahámovi a poslancom
mestského zastupiteľstva, Rodičovskej rade, sponzorom a priateľom školy, pracovníkom Technických služieb. Ďakujem i kolegom
– učiteľom telesnej výchovy a trénerom - Mgr. Ladislavovi Potočnému a PaedDr. Petrovi Klempovi za
osobnú účasť na budovaní tohto
areálu.
Mgr.Luďa Szabová
riaditeľka školy

Laudamus úspešne reprezentoval mesto Svit v Knurowe
Miešaný spevácky zbor LAUDAMUS zo Svitu spolu
s delegáciou predstaviteľov mesta Svit sa v rámci
projektu financovaného prostredníctvom Európskej
únie programu „Europa dla obywateli“ zúčastnili bohatého programu medzinárodného stretnutia speváckych zborov partnerských miest Kacinzbarcika, Knurow a Svit počas Dní partnerstva v Knurowe v dňoch
18.–21. 6. 2008.
19. 6. 2008 prebiehala podľa priDruhý deň 20. 6.
praveného programu na Mestskom 2008 bol naplánovaný
úrade v Knurówe vo vynovených výlet do tamojšej uhopriestoroch zasadacej sály panelová ľnej bane. V odpoluddiskusia členov speváckych zborov ňajších hodinách bola
Laudamus Svit (SK) a ženského spe- spoločná skúška dováckeho zboru Kazincbarcika (Maďar- máceho speváckeho
sko). Zúčastnení členovia spevác- zboru Slavica Musa
kych zborov si vzájomne vymenili in- z Knurówa, ženského speváckeho
formácie o charaktere telies, zamera- zboru z maďarskej Kazincbarciky
ní repertoáru a v neposlednom rade a miešaného speváckeho zboru Laupostavenia a významu zborovej hudby damus zo Svitu ako bezprostredná
v súčasnom svete. Panelovú diskusiu príprava na slávnostný koncert. Sakviedli predstavitelia mesta Knurów rálny koncert prebiehal v Kostole sv.
a okrem hovoreného slova to bolo aj Cyrila a Metoda v Knurówe za účasti
vypočutie nahrávok jednotlivých te- všetkých oficiálnych, neoficiálnych
lies. V odpoludňajších hodinách sa hostí a ďaľších zúčastnených. Prokonala oficiálna časť osláv Dní mesta gram koncertu so svojim vystúpením
Knurów s vyhlasovaním cien mesta otvoril miešaný spevácky zbor Laudapre jednotlivcov a inštitúcie. Slávnost- mus zo Svitu sakrálnym repertoárom.
ný program vyvrcholil príhovorom Intonačne vyladené teleso znelo kompredstaviteľov partnerských miest paktne, vyrovnane, s plastickým vya zúčastnených speváckych zborov, znením fráz a so sústredenou interktoré vystúpili so svojim krátkym pro- pretáciou. Nasledoval ženský zbor
gramom. Za mesto Svit pozdravil part- z Kazincbarciky, ktorý uviedol skladby
nerské mesto viceprimátor Svitu Mi- sakrálneho, ale aj svetského charaklan Lopušniak. Po oficiálnom progra- teru. Slávnostný program uzavrelo dome nasledovalo neoficiálne stretnutie máce spevácke teleso z Knurówa –
predstaviteľov jednotlivých miest miešaný spevácky zbor Slavica Musa.
a členov speváckych zborov v družnej Určite skvelou bodkou za týmto silne
emotívnym, duchovne obohajúcim
diskusii.

koncertom bolo spoločné vystúpenie
všetkých spevákov s uvedením dvoch
skladieb moteta W. A. Mozarta Ave
verum corpus a Antona Brucknera
Locus iste. Toto vystúpenie zanechalo vo všetkých prítomných silný duchovný a umelecký zážitok, ktorý po
skončení programu verbálne zhodnotili aj predstavitelia zúčastnených partnerských miest, prezident mesta Knurów Adam Rams a viceprimátor mesta
Svit Milan Lopušniak. Vo svojich príhovoroch výrazne ocenili výkony jednotlivých telies, poďakovali účinkujúcim a vyslovili presvedčenie, že takéto podujatia či už na pôde mesta Knurów alebo na pôde mesta Svit budú
naďalej pokračovať s cieľom ešte výraznejšie prehĺbiť vzájomné porozumenie, priateľ-stvá, ale aj spoluprácu
na odbornej úrovni všetkých zúčastnených.
Chceme z úprimného srdca poďa-

kovať všetkým, ktorí toto milé podujatie a stretnutie pripravili po organizačnej i finančnej stránke. Menovite ďakujeme primátorovi mesta Svit
PaedDr. Rudolfovi Abrahámovi, viceprimátorovi Milanovi Lopušniakovi, odboru kultúry nášho mesta Mgr. Jánovi Ryšovi a Veronike Žoldákovej, poslancom mestského zastupiteľstva
mesta Svit, najvyšším predstaviteľom
mesta Knurów na čele s jeho prezidentom Adamom Ramsom a v neposlednom rade Európskej únii, ktorá sa
významne pričinila o to, aby sa toto
podujatie mohlo uskutočniť. Veríme,
že aj do budúcnosti budú speváci
zboru Laudamus môcť svojimi aktivitami úspešne reprezentovať naše podtatranské mesto Svit a nadviazať na
tradíciu priateľstva medzi národmi.
Veď čo vie spojiť národy rôznych jazykov a kultúr lepšie, ako hudba a pieseň.
Peter Čapó
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ZŠ Komenského
Výchovno-vzdelávací proces sa v školskom roku 2007/08 realizoval podľa platných učebných plánov pre ZŠ a štandardov pre
jednotlivé predmety a tiež plánom práce školy. Plnenie úloh spolu s vedením školy sledovali vedúci MZ a PK. Snahou všetkých
našich pedagogických zamestnancov školy bolo vyučovací proces riadiť tak, aby bol pre žiakov dobrou motiváciou na dosiahnutie čo najlepších vyučovacích výsledkov. Zážitkové učenie,
projektové vyučovanie si žiaci vyskúšali nielen na výchovných,
ale aj prírodovedných predmetoch.
Žiakov sme mali zadelených v 17
V tomto školskom roku naši žiaci
triedach a 3 oddeleniach ŠKD. Na boli zapojení do týchto súťaží:
podporu talentov okrem vyučovacích Hviezdoslavov Kubín, Olympiáda
hodín naši učitelia pripravili pre žiakov AJ, Geografická olympiáda, Poznaj
28 záujmových krúžkov, ktoré žiaci a chráň odbor zoológia, Biblická
počas školského roka navštevovali. olympiáda, Štúrov Zvolen, umelecNajväčší záujem žiaci prejavili o špor- ký prednes v nemeckom jazyku, ďatové krúžky a krúžky výpočtovej tech- lej to boli výtvarné a športové súťaniky. Nesklamali ani žiaci 9. ročníka že. Medzi najúspešnejších žiakov
na prijímacích skúškach. Ich úspeš- v okresných súťažiach patrili žiaci:
nosť bola následovná: zo 40 žiakov Barbora Fecková – 8.A, Jakub Molkončiacich v 9. ročníku na gymnáziá nár, Martin Antoni, Marek Furman –
bolo prijatých 6 žiakov, SOŠ 12 žia- 6.A, Eduard Meriač – 4.A, Mária
kov, OA 3 žiaci, SOA 1 žiačka, SPgŠ Petruščáková – 3.A, Dominika Lišti1 žiačka, ZSUŠ 1 žiačka, Tatranská aková - 5.A, Jana Bodišová - 9.A,
akadémia 2 žiaci, SOU s maturitou 8 Radoslava Hámorová - 5.B. V šporžiakov, SOU 3-ročné odbory 5 žia- tovej súťaži Železný chlapec – Žekov. Zo 4. ročníka do reálneho gym- lezné dievča najúspešnejšími boli
náziá sa prijímacích skúšok zúčastnili 4 žiaci, ktorí boli aj prijatí. Z 8. ročAký bol školský rok
níka do bilingválnych gymnázií pôjdu
2007/2008 v našich
2 žiačky. 48 žiakov nám zo školy odzákladných školách?
chádza, ale už teraz sa tešíme na 52
nových prváčikov.

ZŠ Mierová
27. jún slávnostne ukončil 10 mesiacov práce žiakov a pedagógov našej školy. Na školskej slávnosti sa riaditeľka školy
rozlúčila so 63 deviatakmi, ktorí boli úspešne prijatí na stredné
školy. Monitor v slovenskom jazyku a matematike potvrdil veľmi dobrú vedomostnú úroveň žiakov 9. ročníka. Štyria žiaci 4.
ročníka boli prijatí na osemročné gymnáziá.
V šk. roku 2007/08 školu navštevovalo 480 žiakov, z nich na konci
neprospelo 6 %.
Najväčšiu radosť zo svojich vysvedčení malo 53 prváčikov i žiaci,
ktorí mali samé jednotky alebo sa
v prospechu zlepšili.
V tomto roku žiaci pracovali v 24
záujmových krúžkoch. Svoje vedomosti, talent, zručnosti preukázali
účasťou v 18 vedomostných, 8 umeleckých, 21 výtvarných a 6 športových súťažiach.
Na paneloch chodby v Galérii najúspešnejších žiakov v šk. roku
207/2008 si prečítame mená najúspešnejších. Je ich 78. Boli úspešní v medzinárodných výtvarných
súťažiach, v celoslovenskej Kalokagatii – v basketbale chlapcov, v literárnych celoslovenských súťažiach
Literárny Kežmarok, Literárna Senica, Tak píšem ja, Janko Hraško ešte
žije v 21.storočí, v krajských kolách
biologickej olympiády, v geológii,
v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, v atletike chlapcov a v mnohých okresných súťažiach. Výlet za odmenu do
Čierneho Balogu alebo vecná odmena od Rodičovskej rady, pre všet-

kých písomná pochvala od riaditeľky
školy isto boli dostatočným poďakovaním za úspešnú reprezentáciu
školy i mesta Svit.
Najúspešnejšími žiakmi vo vedomostných súťažiach boli Jakub
Fronc, Frederik Višnievský, Barbora
Papcúnová. V literárnych súťažiach
dominovala Barbora Bocková,
v prednese Zuzana a Kristína Petrovské, Ján Jančík. Vo výtvarných súťažiach najväčšie úspechy dosiahli
Barbora Uličná, Miriam Krettová,
Martina Papcúnová, zo speváckeho
úspechu sa tešila Terézia Gáliková.
Zvláštne postavenie mala medzinárodná súťaž v projekte Phare Euroregión Tatry - Zakopané, v ktorej nás
už štvrtý rok vo finále víťazne reprezentoval Jakub Fronc.
Medzi úspešné športy patrili basketbal chlapcov, atletika chlapcov,
futbal starších žiakov, cezpoľný beh.
Športovcami, ktorí najčastejšie reprezentovali školu, boli Martin Greš,
Frederik Višnievský, Marek Zakucia,
Jozef Novobilský, Ľubomír Dzurňák.
Desať žiakov na okresnej slávnosti
sa stalo držiteľmi Ďakovného listu
primátora mesta Poprad. Pri príležitosti Dní mesta Svit primátor

Vladimír Marušinec – 9.B, Tomáš
Drobný – 8.A, Tomáš Pazdúr – 7.A,
Erik Hudáč – 6.B, Marián Bendík 5.B. V celoslovenskej výtvarnej súťaži 2. miesto získala Mária Petruščáková - 3.A.
Už tradične organizujeme Školu
v prírode. Aj v tomto školskom roku
66 žiakov 1.- 4.ročnika a 6 pedagogických zamestnancov v nádhernom prostredí rázovitej obce Ždiar
v zdravotne priaznivom prostredí plnili úlohy a ciele environmentálnej
výchovy, rozšírili si teoretické poznatky z výuky a priamo pozorovali
prírodu. Vedúcou ŠvP bola Mgr. Božena Čarnogurská. Žiaci 2. ročníka
absolvovali plavecký výcvik, žiaci 7.
ročníka lyžiarsky výcvik.
Ďalšie podujatie, ktoré organizujeme v spolupráci s našou rodičovskou radou je Deň otvorených dverí
spojený s burzou hračiek a výrobkov našich žiakov. Ďalej to boli otvorené hodiny pre deti MŠ, karneval
a ako každoročne Akadémia, ktorú
sme pripravili pre svitské školy a širokú rodičovskú verejnosť. Žiaci 9.
ročníka sa zúčastnili opäť medzinárodnej exkurzie v Oswienčime.
Veľmi dobrú spoluprácu máme
s Futbalovým klubom vo Svite.
V rámci Dni mesta sme zorganizovali medzinárodný futbalový turnaj detí
o putovný pohár Dušana Galisa.
Svitskí žiaci obsadili pod vedením
PaedDr. Rudolf Abrahám odovzdal
Ďakovné listy družstvu basketbalistov, ktoré na celoslovenskej Kalokagatii získalo pekné 4.miesto. Jeho členmi boli – Frederik Višnievský,
Marek Zakucia, Adam Buday, Peter
Ferenčák, Michal Balog, Ján Jančík, Lukáš Drobný, Michal Suchý,
Patrik Mýtnik, Marek Senderák.
Poďakovanie za dosiahnuté výchovné a vzdelávacie výsledky žiakov, za ich úspešnú reprezentáciu
školy a mesta patrí pedagógom, trénerom, rodičom, vedúcim záujmových krúžkov, ktorí sa obetavo venovali svojim žiakom, zverencom a deťom, podporili ich v úsilí dosiahnuť
čo najviac.
K významným udalostiam školy
patrilo i slávnostné otvorenie moderného športového areálu, ktorý vyžívajú od 19.júna 2008 nielen žiaci,
ale všetci športovci.
I v tomto školskom roku pomáhali
zlepšovať materiálno-technické vybavenie školy, modernizovať podmienky výchovy a vzdelávania rodičia, sponzori a priatelia školy, Mesto
Svit ako zriaďovateľ. Všetkým úprimne ďakujeme.
Dva mesiace školských prázdnin
prinesú zaslúžený oddych i pedagógom a výchovným pracovníkom, ktorí budú zároveň pripravovať školské
vzdelávacie programy v rámci obsahovej reformy.
Nový školský rok 2008/09 sa už
bude niesť v znamení 75. výročia založenia nášho mesta.
Mgr. Luďa Szabová,
riaditeľka školy

ich trénera Ing. B. Bartka 3. miesto.
Ďalšie podujatia, ktoré pripravili učitelia pre našich žiakov - exkurzie
a školské výlety zamerané na poznávanie historických a kultúrnych pamiatok nášho regiónu, ale aj celého
Slovenska. Snahou našich učiteľov
bolo školu modernizovať, pripravili
projekty: Rozvíjame sa s Hodinou deťom, Otvorená škola 2008 – využitie
IKT v škole, otvorená škola – oblasť
športu, jazykové laboratóriá – Angličtina hrou, ktoré by skvalitnili a zmodernizovali vyučovací proces.
Za týmito školskými aktivitami i úspechmi školy sa skrýva množstvo
odpracovaných hodín našimi učiteľmi, za čo im patrí moje úprimné poďakovanie. Poďakovanie patrí aj výboru rodičovskej rady i všetkýcm rodičom za pomoc a podporu, ktorú
preukázali našej škole.
Moje poďakovanie patrí aj nášmu
zriaďovateľovi Mestu Svit za spracovanie projektu na rekonštrukciu našej školy v hodnote 35 miliónov Sk.
Všetci žiaci a zamestnanci školy držíme prsty, aby tieto projekty boli
zrealizované. Čakajú nás krásne
a vytúžené prázdniny. Všetkým želám, aby ich príjemne strávili a načerpali veľa síl do nového školského
roka.
Mgr. Anna Coganová
riaditeľka ZŠ Svit, Komenského

Dôchodcovské aktivity
ku Dňom mesta

c Už vo štvrtok 19.júna sa popoludní stretli svitskí dôchodcovia na
športovom popoludní v záhradnom
parku pri Klube dôchodcov. Pripravili si 4 súťažné disciplíny, ktoré
absolvovali s plným nasadením. Vypočuli si aj piesne v podani združeného spevokolu a po športových
výkonoch zotrvali pri harmonike
v dobrej nálade. Aj účasť členov
bola pomerne dobrá – prišlo ich
cez 50.
c V sobotu 21. júna sa stretli dôchodcovia ,ale i mládežníci na stolnotenisovom turnaji v telocvični Združenej strednej školy vo Svite. V kategórii skôr narodených zvíťazil J. Fajdel pred Medzihradským a Herákom, z mládežníkov
bol najlepší M. Menko. Všetci účastníci
si odniesli okrem dobrého pocitu z pohybu aj drobné ceny a sladkosti.
c V nedeľu sa Pod Skalkou konal Juniáles, ktorý spočiatku sprevádzali
nenáročné športové disciplíny, po
ktorých sa konal vedomostný kvíz,
pripravený pánom Michalíkom. Spočíval v otázkach z histórie i súčasnosti mesta – súťažiaci konštatovali, že bol pomerne náročný. Každá
disciplína mala víťazov, ktorí boli
ocenení. Potom zaspieval spevokol
Senior, ktorý naviedol správnu a veselú atmosféru juniálesu – veselice,
počas ktorej sa muzikantsky prejavili O. Padyšák, V. Bartoš a A. Tokár.
I keď ľudí bolo menej, ako organizátori očakávali, nálada bola skvelá –
určite aj vďaka krásnemu počasiu.
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Dôstojná oslava umenia
V rámci týždňa, v ktorom sa uskutočnili Dni Svitu, sa 16. júna
v mistnosti nad poštou uskutočnila slávnsotná vernisáž prác detí
ZUŠ vo Svite. Zúčastnili sa na nej primátor mesta Svit PaedDr.
R. Abrahám, riaditelia svitských škôl a rodičia detí, ktoré vystavovali svoje práce. Na obr. vľavo autori najlepších prác, ktoré predstavila učiteľka výtvarnej výchovy A. Kolumberová.
Na obr. dole zo slávnostného programu k 60. výročiu ZUŠ v Dome
kultúry 19. júna 2008.
Foto: M. Jurčák, S. Pjaták

Rozsievali a žali úrodu v školskom roku
Sú ľudia, ktorí rozsievajú okolo seba svoje vedomosti,
schopnosti a zručnosti, ktorí rozdávajú dary. Medzi takýchto ľudí patrite aj vy, vážení pedagogickí pracovníci svitských škôl a školských zariadení.

Mladý vedec v akcii
Vo štvrtok 19.júna 2008 malo 33
žiakov ZŠ Mierová Svit príležitosť zúčastniť sa besedy so šéfredaktorom
časopisu Mladý vedec Mgr. Ing. Martinom Hriňákom z Bratislavy. Prezreli si

prezentáciu projektu Mladý vedec,
ktorá pozostávala z viacerých častí.
Medzi najzaujímavejšie patrilo oboznámenie sa so súťažami prírodovedného
charakteru, test profesijných predpokladov, zdôvodnenie výhod štúdia prírodovedných predmetov a predvádza-

nie fyzikálnych pokusov. Žiaci sa mohli do jednotlivých častí podujatia aktívne zapájať nielen ústne, ale svoje názory mohli vyjadriť i prostredníctvom
písomného dotazníka.
V závere boli vylosovaní
dvaja výhercovia tričiek
s motívom „Mladý vedec“
- Tatiana Pitoňáková
z 9.B a Patrícia Višňovská z 8. B. Rovnakú odmenu získal i najaktívnejší žiak, ktorým bol Michal
Polovka z 8.C (na obr.).
V posledný deň v tomto
školskom roku sa hodnotným cenám za korešpondenčnú súťaž časopisu Mladý vedec potešila Barborka Papcúnová
z 8.C (3.miesto zo 600
súťažiacich) a Jakub
Fronc z 9.A (30. miesto
v rámci SR). Získali diplomy, encyklopédie s prírodovednou tematikou, tričká a perá
s motívom Mladý vedec.
Toto ocenenie bolo zároveň vynikajúcou motiváciou pre ich spolužiakov
do prírodovedných aktivít.
RNDr. Danica Božová
ZŠ Mierová Svit

Počas školského roka 20072008 ste bohato rozsievali a rozdávali deťom a mládeži vo všetkých
školách nášho mesta. Rozsievanie
má však len vtedy zmysel, keď
padne na úrodnú pôdu. Naše detí
v našich školách v prevažnej väčšine tou úrodnou pôdou boli.
Počas školského roka ste zberali úrodu vo forme výborných výsledkov na rôznych podujatiach
a v súťažiach vedomostných,
športových, umeleckých a kultúrno-spoločenských doma i v zahraničí. Takto ste zviditeľňovali
seba, školy a svoje mesto. Najväčší kus úrody ste zobrali koncom júna, keď ste rozdali vysvedčenia a zhodnotili svoju prácu vykonanú počas školského roka. To
všetko ste dokázali za prispenia
prevádzkových pracovníkov, ktorí

sa podieľali pri príprave podmienok pre vaše rozsievanie.
Mesto si vašu prácu váži. Pán primátor pri prijatí svitských pedagogických pracovníkov, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov povedal: „Vážení pedagógovia, vy patríte
medzi vážených a uznávaných občanov nášho mesta“. Počas slávnostného zhromaždenia, ktoré sa
konalo v rámci Dní mesta Svit udelilo mesto žiakom a študentom, ktorí
vydali v školskom roku 2007-2008
mimoriadnu úrodu ďakovné listy.
Vám, milí žiaci a študenti, prajem
prijemne prežité prázdniny, vám,
vážení pedagogickí a prevádzkoví
pracovníci, krásne chvíle, veľa slniečka a pohody na načerpanie
nových síl počas dovolenky.
Mgr. Ján Ryša
ved. odb. kultúrnej
a športovej činnosti MsÚ

Výstava výtvarných prác vo Svite
Centrum voľného času vo Svite vyhlásilo pre výtvarné krúžky v meste Svit výtvarnú súťaž pod názvom „Deti a svet“.
Do súťaže poslali práce krúžky zo základných škôl na Mierovej a Komenského ul., CVČ, ŠZŠ a výtvarného odboru ZUŠ vo Svite. Využili možnosti danej témy, ako aj širokú paletu výtvarných techník. K súťaži pristúpili zodpovedne, o čom svedčia aj výtvarné práce
detí. Odborná porota s predsedom p. F. Žoldákom mala z čoho vyberať vo všetkých troch kategóriach.
V júni 2008 na vernisáži výstavy v Mestskej knižnici vo Svite bolo ocenených spolu 23 dievčat a chlapcov diplomom a vecnou cenou z rúk riaditeľky CVČ vo Svite N. Kumorovitzovej. Cieľom podujatia bolo ukázať širokej verejnosti ako pracujú výtvarné krúžky
v meste Svit, aké sú deti šikovné a tvorivé, pravdaže pod vedením pedagógov N. Hablákovej, A. Kolumberovej, V. Zemanovej, L. DubViera Zemanová
jelovej a Š. Andreja. Dielo sa podarilo.

SVIT

13

Baťovci na zájazde
Vďaka sponzorom výbor Klubu ABŠ vo Svite môže
každoročne pre svojich členov uskutočniť autobusový zájazd do rôznych kútov Slovenska.
Aj tohto roku 20. mája cesta túrou. Po obede v hoteli Lipa
32 členov klubu smerovala do sme pokračovali v dobrej nálakúpeľného mesta Bojnice. Na de prehliadkou zoologickej
cestu nás veľmi chutnou sva- záhrady. Prehliadka bola veľmi
činkou vybavili pracovníci je- zaujímavá a zanechala v nás
dálne HOMI, ktorej je majite- pekné zážitky z rôznych druľom Michal Horkavý.
hov vtáctva i zvierat z celého
Naša prvá zastávka bola pri sveta. Po jej skončení sme namotoreste Sučany. Po skon- sadli do autobusu a ani sme
zumovaní spomínanej svačin- sa nenazdali a štastlivo zásluky sme sa presunuli na miesto hou spoľahlivého šoféra sme
našej návštevy - do Bojníc. Tu prišli do Svitu.
sme si prezreli Bojnícky záÚčastníci zájazdu aj touto
mok, ktorý je skvostom našich formou ďakujú výboru ABŠ,
predkov. Dvojhodinová pre- členke pre kultúrnu činnosť za
hliadka v nás zanechala hlbo- organizovanie tohto zájazdu
ké a nesmierne hlboké spomi- a myšlienkami sa už tešia na
enky. I keď počasie bolo strie- najbliššiu spoločnú akciu davé, sem tam aj spŕchlo, 15. schôdzu ABŠ, ktorá sa
skryli sme sa do Zámockej uskutoční vo Svite 5. 9.
Anna Bérešová
bojníckej reštaurácie, ktorá je 2008.
členka výboru
zaujímavá starobylou architek-

UPOZORNENIE
Je čas dovoleniek a prázdnin, mnohí občania pôjdu
na dovolenky, preto Mestská polícia upozorňuje občanov, aby sa zabezpečili proti krádežiam a vlámaniu sa
do bytov niekoľkými radami. Dohodnite si vyprázdňovanie poštových schránok, žalúzie na oknách nesťahujte, nájdite si dobrého suseda alebo rodinného príslušníka, ktorý sa bude počas vašej neprítomnosti starať o váš byt, využite všetky spôsoby na to, aby ste nevytvárali dojem, že ste dlhodobo mimo vášho bydliska.

Tvorca rána
Časť 1.
Hodiny na veži odbíjajú môj čas.
Treba mi ísť. Opatrne nadvihujem
čierny zamat a vchádzam do ulíc
mesta. Na dlažbe sa váľa odpad
včerajška. Musím ho odpratať.
Pískam na jednorožca. Pribieha
hneď, bol len tu za rohom. Skláňa
hlavu a necháva si pohladiť hrivu.
Vie, že potrebujem jeho pomoc.
Zapriaham ho do popruhov mrakov a popoháňam. Rozbieha sa
a zanecháva po sebe stopu ranného dažďa. Prebehne všetky zákutia mesta a svojou mokrou stopou zmyje včerajšok z mestských
ulíc.
Z krovia v parku zbieram túlavé
mačky. Je už dosť randenia. Hebkosť ich kožúškov prezrádza sladkosť noci. Teraz však musia oživiť
zabudnuté miesta mesta. Ešte
chvíľu sa mi tmolia pri nohách,
žobroniac o nehu. Láskam ich pohľadom a ženiem na tie miesta.
Nad hlavou mám oblohu. Svoju
tvár zdvíham k tej jej. Má ju pehavú od hviezd. Sprisahanecky nimi
žmurká. Ešte je čas zotrieť jej ich.
Na balkóne stojí dievča. Dá-

Malí olympionici s veľkými výkonmi
II. svitská olympiáda materských škôl sa konala 20. júna 2008 na
futbalovom štadióne vo Svite v rámci Dní mesta Svit.
Pre deti z MŠ na Mierovej a Škol- mimo štadióna. Družstvá súťažili sposkej ul. vo Svite ju zorganizovalo ločne v štafetovom slalomovom behu,
Centrum voľného času v spolupráci v hode vodnými bombami, gúľaní fits mestom Svit. Zúčastnilo sa jej 122 lopty, hode loptičkami na suchý zips,
detí z oboch škôlok.
prechode močiarom a kope na bránOtvorenie olympiády malo slávnost- ku. Každé družstvo bolo vyhodnotené
ný charakter. Deti nastúpili na štadión ako najlepšie v jednej disciplíne. Na
so svojimi zástavami družstiev pome- záver deti dostali ceny ako odmenu
novanými podľa zvieratiek: Dinosauri, za pekné športové výkony.
Slniečka, Motýle, Lienky, Kačiatka,
Podujatie bolo veľmi úspešné. CieDelfíny a Včielky. Za zvukov znelky ľom olympiády bolo rozvíjať u detí
olympiády vniesli olympijskú zástavu. predškolského veku kladný vzťah
Škôlkári predniesli sľub športovcov. k športu a aktívnemu pohybu a umožZa rozhodcov sľub predniesla zástup- niť im prezentovať sa na verejnosti
kyňa riaditeľky z MŠ na Mierovej ul. v rámci mesta Svit.
Nadežda Kumorovitzová
Súťaže prebiehali na trávnatej ploche

vam jej meno Prvá v ráne. Páči sa
mi. Odrážam sa od dlažby ulice
a ocitám sa pri nej. Atlasové oči
upiera niekde v diaľku. Objímam
to nežné stvorenie. Nezľakla sa,
len zmyselne privrela tie svoje
modré oči.
- Aká si krásna. – hovorím jej.
Nemo pohliadla do mojich očí.
Prázdnotu jej dlane zapĺňam svojou dlaňou.
- Poď, ukážem ti niečo krásne.
Nedávam jej ani možnosť obuť si
bosé nohy a znášam ju na ulicu.
Vediem ju na námestie, aby som
na vodu mestskej fontány namaľoval jej obraz.
Kým ho maľujem je netrpezlivá. Nazerá mi ponad plece. Nevadí mi to, veď je tak milá. A portrét
sa darí aj tak. Je nadšená, páči sa
jej. Chce si ho vziať, ale farby sú
ešte mokré a pod jej dotykom sa
rozpŕchajú do množstva kruhov.
V očiach sa hrá slza.
- Neplač, veď je ešte toľko krásnych vecí. – hladia ju moje slov8
a ona sa usmieva.
Boso cupoce vedľa mňa. Pre
jej nôžky je ale dlažba tvrdá a tak
ju obúvam do zelených tráv. Odmieňa ma úsmevom.
Učím ju v záhonoch zobúdzať ruže. Najprv žlté, biele, potom čer-

vené. Je k ním milá, nezranila ani
jeden lupienok. A žiari šťastím, lebo dáva život. Život kvetom.
Čaká ma veľa práce. Prvá v ráne
je ale unavená, nevládze so mnou
mestom. Vraciam ju späť na jej
balkón. Bojí sa, že ju opustím.
Sľúbim jej, že keď sfúknem poslednú pouličnú lampu, vrátim sa
jej. Neverí, a tak ju nechávam započúvať sa do tlkotu môjho srdca
a nazrieť do citu mojej duše. Teraz už vie, že sa vrátim.
Na ceste nachádzam iskru. Stratil
ju jednorožec, keď podkovou zakopol o dlažbu. Otieram ju od prachu. Jej lesk mi pripomína Prvú

Z tvorby
čitateľa
v ráne. Dávam ju do vrecka a rozbieham sa k Prvej v ráne.
I teraz stojí na balkóne a pozerá do čiernej diaľky. Vnáram svoju
tvár do jej tmavých vlasov a ona
pociťuje moju prítomnosť.
- Vrátil si sa! – uľahčene vraví.
Objímam ju opojený vôňou jej vlasov a krásneho mladého tela.
- Zobudíme spolu nový deň,
chceš? Áno? – pýtam sa. Odpovedá mi žiarou očí.

Z tváre oblohy mávnutím rúk
zotierame pehy hviezd a od Prvej
v ráne si požičiavam červený rúž.
- Uhádni, čo to je? – a na obzore
tým rúžom robím čaru.
- Ranná zora. – hlesla ticho, opojená jej krásou.
Z vrecka vyťahujem nájdenú iskru. Prvá v ráne si ju berie do dlane.
- Iskra z podkovy jednorožca? –
prekvapene sa pýta. Prikyvujem.
- Ty poznáš jednorožca? Posledného?
Usmievam sa: - Nie, nie je posledným jednorožcom.
- Nie je posledným?
- Nie. Ak máš čistú dušu a nehu
v očiach, zbadáš hoci aj celú čriedu jednorožcov.
- A s tou iskrou čo urobíme?
- Vhodíme ju do neďalekej rieky.
Iskra rieku mení na planúcu červeň. Jemne fúkam do vlasov Prvej
v ráne. Môj dych roznáša ich vôňu
do celého okolia. Je to vôňa letného rána. Vtedy ma Prvá v ráne
chytila za ruky.
- Kto vlastne si? – hľadí mi zvedavo do očí. Mlčím.
- Nie, nehovor! Už viem, - dlaňou
mi prikrýva ústa: - už viem. Si
Tvorca rána.
M. Paulíny
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Lajčáková strieborná
vo Varšave
Na základe najlepšieho bežeckého
výkonu na 600m v aktuálnej sezóne
bola naša 12 ročná talentovaná atlétka Stanislava Lajčáková zaradená do
reprezentačného výberu Slovenskej
republiky na medzinárodné trojdňové atletické hry detí v poľskej Varšave 20. – 22. júna 2008 za účasti atlétov z Poľska, Litvy, Maďarska, Česka, Ukrajiny, Lotyšska, Estónska a
Slovenska. K svojmu reprezentačnému záväzku pristúpila Stanka zodpovedne a odviedla skvelý výkon,
keď vo finále behu na 600m dobehla
na výbornom druhom mieste a úspešne tak reprezentovala nielen SR,
ale aj Svit a atletický oddiel.
Na majstrovstvách Východoslovenskej oblasti si Soňa Vnenčáková v behu na 600m v kategórii starších žiačok v
nedeľu 22. júna 2008 v Košiciach vybehala rovnako striebro za druhé miesto.
-lp-

DEMA HORAL ALTO MTB maratón
8. augusta - 10. augusta (SVIT – KOLIBA)
8. augusta 2008
Začiatok prezentácie účastníkov (Koliba) 15:00
Koncert skupiny HELENINE OČI (rock) 18:00-19:30
Koncert skupiny DRUŽINA (etno rock) 20:00-21:30
Koniec prezentácie 21:00
9. augusta 2008
Začiatok prezentácie účastníkov
6:30
Štart HORAL KREJZI 116km
8:00
Detské súťaže (CVČ)
9:00-10:30
Štart HORAL LEJZI 75km
11:00
Štart HORAL SENZI 34km
12:00
Štart HORAL DEJZI 20km (rodiny)
12:30
Prvé dojazdy do cieľa
13:30
Očakávaný dojazd víťaza HORAL KREJZI 14:00
Cyklotrial SHOW - cyklo 3AL klub
16:00-16:30
Súťaže - Funny cykel
16:30-17:00 (aj verejnosť)
Prvý vstup skupiny SLNIEČKO
17:00-17:30
Vyhlásenie výsledkov
18:00-19:00
Tombola pre účastníkov
19:00-20:00
Koncert skupiny SLNIEČKO
20:00-21:30

Bežci v júni 2008
4. 6. 2008 - Večerný beh mestom Spišská Nová Ves
Muži nad 60 rokov - 7,5 km:
4. Stanislav Miškár
Ženy nad 40 rokov - 4,5 km:
1. Danica Božová (bez rozdielu veku 6.)

7. 6. 2008 - Hôrka - Starostovská desiatka
Muži nad 60 rokov - 10 km:
4. Stanislav Miškár
Ženy nad 40 rokov - 10 km:
1. Danica Božová (bez rozdielu veku 5.)

Basketbalisti na Kalokagatii štvrtí
Družstvo basketbalistov ZŠ Mierová Svit ocenené ďakovným listom
Mesta Svit odcestovalo v nedeľu 22. júna 2008 na Majstrovstvá Slovenska žiakov ZŠ a medzinárodnú olympiádu KALOKAGATIA 2008 v Trnave vo všetkých športoch pre 2500 súťažiacich žiakov a žiačok, ktorá
sa koná raz za dva roky!
Už len vybojovať si účasť na tomto fi- viedli o 8 bodov, no zlom nastal v
nále predstavuje náročnú cestu na druhej štvrtine – nevychádzala nám plný výkon na úrovni okresu a kraja. a zakončenie individuálnych prieniV silnej a vyrovnanej konkurencii naj- kov a súper nám bodovo unikal. V
lepších aktuálnych basketbalových tretej štvrtine sme stiahli výsledok na
družstiev sme sa pokúsili o čo naj- rozdiel jediného bodu, no v závere
lepšie umiestnenie v telocvični OA v sme nenašli úspešný recept na súSeredi.
pera posilneného tromi reprezenCieľom bol postup do štvorčlenného tantmi SR a prehrali sme rozdielom
finále zo skupiny, kam sme aj postú- ôsmych bodov.
pili po prehre so SNV a dvoch víťaz- Za predvedený výkon sme získali
stvách nad domácou Sereďou a uznanie finálových súperov, a štvrté
Martinom z druhého miesta. Vo finá- miesto má pre nás hodnotu bronzu.
le na nás čakal najťažší súper, aktu- Poďakovanie za skvelú reprezentáálni majstri SR klubových družstiev ciu školy patrí: Višnievskemu kpt.,
2008 zo Žiaru n. Hronom, ktorým Zakuciovi, Balogovi, Ferenčákovi,
sme podľahli, no našim hlavným cie- Jančíkovi, Dzurňákovi, Senderákovi,
ľom bolo poraziť súpera v boji o Mýtnikovi, Budayovi a Suchému.
bronz z Považskej Bystrice. Úvod zá- Chlapci boli ste skvelí!
L. Potočný
pasu sme začali skvele, keď sme

14. 6. 2008 - Slovenský pohár v behu do vrchu - Beh
na Chatu pri Zelenom plese
7,7 km - výškové prevýšenie 626 m ( medzinárodná účasť)
Ženy nad 35 rokov: 6. D.Božová

15. 6. 2008 - Nová Lesná - kros na 10 km
(medzinárodná účasť)
Ženy nad 35 rokov: 2.D. Božová (bez rozdielu veku 3.)

22. 6. 2008 - Liptovský Mikuláš - Ondrašová
Cezpoľný beh - 3140m (medzinárodná účasť)
Ženy nad 35 rokov: 3.D. Božová

29 .6. 2008 - Slovenský pohár v behu do vrchu - Jasná - Chopok
6,2 km - výškové prevýšenie 924 m (medzinárodná účasť):
Ženy nad 35 rokov: 3.D. Božová.
Muži nad 50 rokov: 9. František Gallik

Futbalisti pred sezónou
Futbalisti FK Svit, ktorí si v uplynulej sezóne víťazstvom
v V. lige zabezpečili účasť vo vyššej súťaži - IV. lige sa od
14. júla začnú pripravovať po dovolenkách na začiatok
súťaže, ktorý je naplánovaný na stredu 6. 8. 2008. FK
Svit sa v prvom zápase na domácej pôde stretne s Kľušovom, 10. 8. so Stakčínom, 20. 8. s Ľubicou a 31.8.
s Raslavicami. Začiatky stretnutí sú o 16.00 h.
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Je chodník bezpečný? Železný chlapec / Železné dievča 2008
Cyklistický chodník medzi Svitom a Popradom využíva celoročne stále viac občanov oboch miest. Je miestom pre oddych formou športovania či už na bicykloch ale i kolieskových korčuliach a v zime aj na bežkách, keď je na ňom súvislá vrstva snehu.

Je však aj miestom cyklistov, ktorí ho využívajú na výlety a nákupy
do Popradu, ale i na cestu do a z
práce. No v poslednom čase sa
stáva miestom, kde účastníci nerešpektujú základné požiadavky
na disciplínu pri jeho využívaní a
práve z toho titulu boli zaznamenané aj úrazy.
Stáva sa, že na chodníku sa nedodržuje smer jazdy VPRAVO,
cyklistický chodník využívajú aj
chodci, čo je neprípustné a za
zmienku stoja korčuliari, ktorí si
ho mýlia s pretekárskou dráhou
na ktorej si môžu robiť čo chcú a
neberú ohľad, že na chodníku sa
nachádzajú športujúce deti a
vôbec začiatočníci na kolieskových korčuliach resp. na bicykli.
Počas letných prázdnin bude
chodník využívaný oveľa viac,
preto je len na nás, aby sme sa
na ňom správali tak, aby nedošlo

k zbytočným úrazom. Bezpečnosť na cyklistickom chodníku
musí byť vecou každého, ktorý
naň vstúpi.
-ák-

Stenchlákovej bronzový oštep
Na štadióne Stavbár v Nitre sa 14. júna 2008 uskutočnili Majstrovstvá
SR juniorov v atletike. Náš oddiel mal zastúpenie v jedinej juniorke Patrícii Stenchlákovej, ktorá nastúpila v hode oštepom. V mimoriadne vyrovnanej súťaži oštepárok si Paťa viedla úspešne a výkonom 36,46 m obsadila bronzovú priečku a splnila si svoj medailový cieľ v tejto kategórii.

Vo štvrtok 19. júna 2008 sa na svitskej plavárni, v telocvični a športovom
areáli ZŠ Mierová 134 vo Svite uskutočnil už jubilejný X. ročník súťaže
zdatnosti žiakov a žiačok svitských základných škôl. Po plaveckej časti sa
súťažiaci presunuli do zrekonštruovaného športového areálu školy, kde sa
v priebehu súťaže uskutočnilo za prítomnosti hostí, poslancov mesta Svit,
médií a sponzorov slávnostné otvore-

nie novej atletickej dráhy s umelým povrchom a nového futbalového ihriska
s umelým trávnikom. Naši súťažiaci tak
v šprinte po prvý krát otestovali kvalitu
rýchleho bežeckého povrchu. Po šplhu na tyči do výšky 5m, sed-ľah za
1min. a skoku do diaľky z miesta na
zdatných žiakov čakal už len vytrvalostný beh na 800m okolo školy. Za
prekrásneho slnečného počasia sa
chlapcom a dievčatám darilo a okrem
medailí a pohárov si domov určite odniesli aj pekný športový zážitok.
Víťazi kategórií:

5. ročník
1. Neuwirth Adrián a Lisoňová Zuzana

6. ročník
1. Hudač Erik a Poništová Lenka
7. roč
1.Pazdúr Tomáš a Pristášová Nikola

8. ročník
1.Drobný Tomáš a Austerová Veronika

9. ročník
1.Marušinec Vlado a Bobulová Barbora
9. roč športová trieda
1. Zakucia Marek
Na foto: M. Zakucia a B. Bobulová.

STREETBALL SVIT 2008
19. júla 2008 pri Športovej hale vo Svite
8.30 – 9.00 - prezentácia
kategórie: chlapci a dievčatá do 15 rokov
chlapci a dievčatá do 18 rokov
muži a ženy do 35 rokov
muži a ženy nad 35 rokov
V kategóriách dospelých sú finančné odmeny
V kategóriách detí a mládeže sú vecné ceny
Štartovné: dospelí 150,- Sk/osoba
mládež 80,-Sk/osoba
deti do 15 rokov - zdarma
Finálové zápasy cca od 16.00 do 17.00 hod.
Kultúrny program od 17.30 hod.
(Vystúpia slovenskí interpréti a hudobné skupiny)
Skupina HEX o 21.00 hod. Pripravené je občerstvenie
Kontakt: Ondrej Vnenčák, č.t. 0918 324 073

Beh olympijského dňa
2008
Aj v tomto olympijskom roku zorganizoval Atletický oddiel
Svit v spolupráci so Slovenským olympijským výborom tradičný a celosvetový Beh olympijského dňa, ktorý sa v areáli ZŠ Mierová vo Svite uskutočnil v piatok 20. júna 2008. Na
novej atletickej dráhe školského športového areálu sa behu
na podporu myšlienok fair play, olympizmu, športovej súťaživosti a zdravého spôsobu života v priebehu dopoludnia
postupne zapojilo niekoľko skupín žiakov našej školy 1. až
9. ročníka a pozvanie prijali i naši najmladší účastníci škôlkári zo Svitu i Pod Skalkou. Celkovo sa behu zúčastnilo 275
bežcov za sprievodu skvelej hudby a nádherného počasia.
Víťazmi boli všetci, čo sa akcie zúčastnili. Ceny do poduja-lptia pre deti a mládež poskytol SOV a Mesto Svit.
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O Putovný pohár Dušana Galisa
V dňoch 19. - 21.júna sa vo Svite konal 2. ročník Futbalového
turnaja detí o Putovný pohár Dušana Galisa. Oproti minulému
ročníku sa zmenil termín a turnaj bol zaradený do programu
Dní mesta Svit.
Naše pozvanie prijali družstvá z Českej Třebovej a Knurówa a tak
sme sa dostali na medzinárodnú úroveň. Turnaja sa ďalej zúčastnili
družstvá z Gelnice-minuloročný víťaz a domáce družstvo FK Svit.
Každé družstvo odohralo 4 zápasy. Víťazom sa opäť stala Gelnica, na
ďalších miestach sa umiestnili Knurów, Svit a Česká Třebová. Zápasy mali vysokú športovú úroveň a niektoré boli mimoriadne dramatické až do poslednej sekundy, napr. zápas Svit-Knurów skončil 5:6,
keď o svojom víťazstve a postupe do finále rozhodli šťastým gólom
knurovčania 30 s pred koncom. Všetci účastníci boli ubytovaní v Kolibe a turnaj sa hral na ihrisku s umelou trávou pri ZŚ Komenského vo

Domáci
nohejbalisti
nesklamali

Svite. Celé podujatie pripravili Mgr. Anna Coganová, Mgr. Ján Ryša
a Ing. Branislav Bartko. Touto cestou chcem ešte raz vysloviť poďakovanie za pomoc a podporu sponzorom, ktorí nás podporili. Sú to
Mesto Svit, ZŚ Komenského vo Svite, FK Svit, Nadácia Chemosvit,
Slovenská sporiteľňa, a.s., A-GEO TATRY s.r.o., Spolcentrum Svit,
OK ŠPORT Poprad, Dr. Marián Bezák, Diamond Svit a samozrejme
rodičia detí.

Malí futbalisti si v zápasoch nič
nedarovali a niekedy sa na ihrisku
až „iskrilo“ ale po zápasoch sa deti zoznamovali, zabávali a vznikali
nové priateľstvá. Našim hosťom sa
ich pobyt vo Svite a turnaj veĺmi páčili a tešia sa na 3. ročník.
Ing. Branislav Bartko,
tréner prípravky

Turnaja trojčlenných družstiev,
venovaného Dňom mesta Svit sa
zúčastnilo celkom 9 družstiev.
Dve z Kežmarku, jedno z V.
Lomnice, dve z časti Pod Skalkou, tri zo Svitu a jedno z družobnej Českej Třebovej. Rozdelení boli do dvoch skupín, odohrali každý s každým a prvé dve
družstvá postúpili do finále.
V konečnom hodnotení zvíťazili
nohejbalisti zo Svitu. družstvo
v zložení F. Procházka, G. Sikorjak a I. Hulín ml. Druhý skončili
Chemosviťania P. Štefaňák,
V. Petrilák a M. Klein. Tretia
a štvrtá priečka patrí Kežmarča-rednom.

Memoriál Pavla Antala
Klub rozvoja športovej a kultúrnej činnosti občanov Pod
Skalkou, esto Svit a atletický oddiel Svit boli v sobotu 21.
júna 2008 organizátormi 14. ročníka Memoriálu Pavla
Antala (trénera basketbalistov Svitu, ktorý v roku 1961
získali titul majstra ČSR).
Ako sa ukázalo, tento termín pre pretekárov, ale i kvôli počabehu (vždy sa konal v októbri) v siu, ktoré býva už letné, čo
júni nie je vhodným, a to nielen bežcom nie tak vyhovuje.
V jednotlivých kategóriach sa z pretekárov zo Svitu
umiestnili takto:
10 - 11-ročné na
3. mieste Natália
Bobulová (ZŠ Mierová)
10 - 11-roční na
1. Dominik StromVíťazky v kategórii
14 - 15-ročných
žiačok.
Foto: V. Boža

ček (ZŠ Komenského) a 2. Kristián
Cehula (ZŠ Mierová).
12 - 13-ročné na 2. Lenka Poništová
(AO Svit)
12 – 13-roční žiaci na 2. Patrik Mihalák (ZŠ Komenského)
14 - 15-ročné žiačky na 1. Soňa
Vnenčáková (AO Svit) , na 2. Veronika
Austerová a na 3. Patrícia Lajčáková

(ZŠ Mierová)
14 - 15-roční žiaci na 2. Tomáš
Drobný (AO Svit)
Pretekári zo Svitu vybojovali v kategóriách dospelých tieto medailové
miesta: ženy nad 35 rokov 2. miesto
RNDr. Danica Božová, muži nad 50
rokov 2. Jaroslav Klas a muži nad 60
rokov 2. Stanislav Miškár.
-db-

Mesačník MsÚ vo Svite. Vydáva MsÚ Svit v spolupráci s Chemosvitom, a. s., Svit. Predseda redakčnej rady Ing. Ján
Hutník, prednosta MsÚ Svit. Adresa: MsÚ Svit (V. Žoldáková), tel.: 7875114, e-mail:zoldakova. v@svit. sk, alebo redakcia Chemosvit, Štúrova 101, 059 21 Svit (PhDr. E. Potočná, Mgr. M. Jurčák), tel.: 715 2101, fax: 715 2740, email: redakcia@chemosvit. sk. Tlač: Popradská tlačiareň, Poprad. Reg. číslo OÚ 1/2002 REG. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Príspevky sú zverejňované bez nároku na honorár. Uzávierka čísla 7-8/2008 bola 2. 7. 2008.

