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MsZ Svit prerokovalo

Dôchodcovia môžu
plávať zdarma

Pánu učiteľovi
s láskou...

28. marec sa pokladá za sviatok všetkých
pedagogických pracovníkov. Je spätý s dňom
narodenia Jana Amosa Komenského (28. 3. 1592 –
15. 11. 1670). Tento český pedagóg, filozof, jazykovedec, spisovateľ a cirkevný hodnostár, ktorý
vyštudoval teológiu a bol vysvätený za kňaza
Jednoty bratskej, bol jedným z prvých bojovníkov za
poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu rasy
a sociálneho postavenia. Žiadal psychologickejší
prístup k žiakovi a k vyučovaniu. Zdôrazňoval potrebu školskej dochádzky, vyučovanie v materinskom jazyku, bol hlboko presvedčený o tom, že
dobrá škola robí človeka lepším.
V jeho ideách pokračujú predagógovia i dnes. Ich
prácu si uvedomujeme, keď dospejeme. Až vtedy
skutočne ohodnotíme vzťah, ktorý k nám mali.
Zaspomíname na časy v materskej škole, keď nám
pani učiteľka mnohokrát nahrádzala mamu,
spomenieme si na učiteľov, ktorí nás trpezlivo učili
čítať, písať, počítať, otvorili nám cestu k poznaniu.
V duchu poďakujeme vychovávateľom za plodne
a príjemne strávené chvíle voľného času. Pri
takýchto návratoch si uvedomujeme poslanie
pedagógov, ich zodpovednú prácu, za ktorú im patrí
poďakovanie.
Mesto Svit si váži prácu pedagógov pôsobiacich
v školách a školských zariadeniach na jeho územi.
Preto aj tento rok si ich chce uctiť. V spolupráci
s riaditeľstvami škôl a školských zariadení pripravuje na 27. marec 2009 kultúrno-spoločenské
podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov, na
ktoré aj týmto spôsobom všetkých
svojich pedagógov pozýva.
Mgr. Ján Ryša

Zápis do 1. ročníka ZŠ
V dňoch 3. - 6. februára 2009 sa v našom meste
uskutočnil zápis detí do 1. postupného ročníka
základnej školy pre školský rok 2009/2010.
Zapísaných bolo 85 deti (ZŠ Mierová 38, ZŠ
Komenského 47).

Už druhé zastupiteľstvo tohto roka začalo 26. februára 2009 obvykle
- informáciami hlavného kontrolóra o tom, ako boli splnené uznesenia
predchádzajúcich zasadnutí. Pokračovalo vysvetlením I. Korenkovej,
riaditeľky Bytového podniku Svit, s. r. o., k interpelácii J. Kalakaja k cene za teplo a krátkou diskusiou poslancov o prehľadnosti udávanej ceny. Na ich žiadosť budú prehľadnejšie údaje o cene za 1 GJ, resp.
1 kWh predložené na Dozornej rade BP Svit, s. r. o.
J. Soliarovou bola podrobne prezento- čiastočnú úhradu výdavkov v škovaná koncepcia sociálnych služieb lách a školských zariadeniach, aby
v našom meste v náväznosti na nový zá- bolo v súlade s aktualizovanými finančkon č. 448/2008 Z. z. Po viacerých nými pásmami a so zákonom 659/2007
otázkach a pripomienkach vzali poslanci Z. z. Nasledujúce dva body - žiadosť
predložené VZN č. 2/2009 o posky- o odkúpenie pozemku a zámenu potovaní sociálnych služieb a úhra- zemkov boli stiahnuté z rokovania pre
dách za sociálne služby na vedomie nepredložené náležitosti.
s tým, že sa k nemu vrátia na budúcom
zasadnutí, nakoľko s jeho prijatím súvisí
www.svit.sk
aj rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu. V prípade prijatia tohto VZN nie
sú tomto štádiu potrebné zdroje na kryPoslanci sa súhlasne vyjadrili aj
tie očakávaných nákladov, poslanci sa k začatiu procesu obstarávania zmeny
týmto budú zaoberať o mesiac, resp. na Územného plánu mesta Svit v súvismimoriadnom stretnutí. Schválili spolu- losti so žiadosťou Ing. Martina Kozlera –
financovanie projektu „Skvalitnenie ide o zmenu pôvodných plôch pre paropatrovateľskej služby vo Svite“ vo kovú zeleň na plochy polyfunkčnej bytovýške 10% nákladov projektu ( zakúpe- vej zástavby. Odsúhlasili účtovné
nie auta pre sociálne služby). Schválený rozvrhy v účtovníctve Mesta Svit
bol Dodatok č. 1/2009 k VZN a jeho rozpočtových organizáciách
(Pokrač. na 2. strane)
č. 5/2008 o výške príspevkov na

Ceny mesta Svit v roku výročia
Aj tohto roku, ktorý je rokom 75. výročia vzniku Svitu, budú sa udeľovať a odovzdávať najvyššie mestské ocenenia ľuďom, ktorí sa významnou mierou podieľali na rozvoji mesta v rôznych oblastiach života. Udeje sa tak na slávnostnom zasadnutí MsZ, ktoré sa bude konať 26. júna 2009 v rámci Dní mesta Svit. Tejto slávnosti sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia – teda široká verejnosť.
Keďže je potrebné pristupovať k oceňovaniu čo najobjektívnejšie, každoročne sa aj prostredníctvom týchto novín
obraciame na širokú verejnosť, aby
nám písomne (do konca apríla 2009)
doručila svoje návrhy na ocenenie
osobností Cenou mesta pre rok 2009.
Je potrebné, aby tieto osobnosti spĺňali nasledujúce kritériá určené štatútom mesta:
 vynikajúce tvorivé výkony
a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej
a verejno – prospešnej činnosti.

významné
pričinenie
sa
o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta,

jeho propagáciu doma i v zahraničí
 činnosť pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho občanov
To sú kritériá na udelenie Ceny mesta Svit – udelenie Ceny primátora je
v kompetencii pána primátora a je
v hierarchii ocenení za Cenou mesta.
Ak však máte návrhy, radi ich prijmeme
a budeme o nich rokovať.
Návrhy zasielajte na adresu:
Mestský úrad, Hviezdoslavova
33, 059 21 Svit.
Veríme, že aj tohoto roku sa nám
s Vašou pomocou podarí nezabudnúť
na nikoho, kto si takúto pozornosť zaslúži.
-vž-
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Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky
Mesto Svit podľa § 14, ods. 1 zák. č. 46/1999 Z. z. O spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje:
1. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná v sobotu 21.
marca 2009 od 7. 00 hod. do 22.00 hodiny.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa

druhé kolo voľby konať v sobotu 4. apríla 2009 od 7.00 hod.
do 22.00 hodiny.
2.
V zmysle § -3 , zák. č.
46/1999 Z. z. o spôsobe voľby
prezidenta SR v znení neskorších zmien a doplnkov určujem
v meste Svit tieto volebné
okrsky:
VO 1 - Dom kultúry, Mierová
198/163
Fraňa KráĽa: 1 - 12, 14 - 37,
Hlavná:
21 - 51,
Hviezdoslavova:
1-31,34- 53,
Ivana Krasku:
1 - 33,

J. Jesenského:
1 - 32,
Kpt. Nálepku:
1 - 35,
101 - 104, 106 - 108,
Mierová:
1 - 62, 153 - 179,
Sládkovičova:
1 - 60
SNP:
1 - 5, 9 - 33,
Štúrova:
1 - 12 A, 101 - 106,
Upozorňujeme voličov, že voličské preukazy sa vydávajú počas pracovných dní na Mestskom úrade vo Svite, č.dv. 220.

Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)
a zmenu organizačnej štruktúry Technických služieb mesta
Svit bez navýšenia mzdových prostriedkov. V súvislosti s normatívnymi i nenormatívnymi príspevkami
na prenesené kompetencie štátu
v školstve bolo odsúhlasené rozpočtové opatrenie č. 3/2009.
Na záver programu pred interpeláciami sa prítomní poslanci kladne
vyjadrili aj Dodatkom Zriaďovacích listín materských škôl, ŠJ
pri MŠ Ul. mierová a CVČ, ktoré
riešia zosúladenie s ich zápisom
v sieti škôl SR.
Interpelácie otvoril J. Timkovič
otázkou na riaditeľa TS, ako je to
s kolumbáriom, ktoré stále neslúži svojmu účelu. A. Kromková
odpovedala, že táto otázka má byť
adresovaná mestu, nie TS, pretože
tie dostanú kolumbárium až do
správy. Skonštatovala, že doterajšie práce boli urobené v súlade
s projektom, avšak časom sa objavili pomerne vážne závady
v hydroizolácii materiálu, takže bolo
nutné vyriešiť ich odstránenie.
K riešeniu odstránenia závad mesto prizvalo aj súdneho znalca na poruchy a následne nato riešilo ich
odstránenie. Nastávajúce obdobie
preverí, ako sa to podarilo. Pre informáciu, ako aktútne je odovzdanie tejto stavby dodal J. Žiak, že
v areáli cintorína je cca 10 voľných parciel pre hĺbkové hroby
a cca 30 urnových miest.
J. Lörincz je presvedčený, že
k ukončeniu sú potrebné už len

drobné náležitosti a verí, že táto
stavba, bude už čoskoro slúžiť svojmu účelu.
J. Timkovič pokračoval otázkou
na J. Žiaka, či by TS mesta Svit nemohli vyjsť v ústrety majiteľom garážovej osady pod mostíkmi dodaním štrku na úpravu príjazdových ciet ku jednotlivým garážam. J. Žiak odvetil, že takýto problém je aj v iných lokalitách mesta
a budú to riešiť. J. Timkovič sa opýtal aj na situáciu s platením
úhrad za bývanie v novej 80
bytovej jednotke a na jestvujúci
problém s jedným nájomníkom,
ktorý je údajne neplatičom.
I. Korenková, riaditeľka BP Svit,
s. r. o. odpovedala, že neplatičov
neevidujú a že s daným nájomníkom sú problémy, avšak právnou
cestou sa rieši jeho vysťahovanie.
Na záver svojho vystúpenia J. Timkovič tlmočil otázku, čo sa bude
diať vo veci výstavby chodníka
na Skalnej ul. (ten pre nedostatok financií nie je zatiaľ v prioritách
pre tento rok zaradený) a či by nemohli svitskí dôchodcovia využívať zdarma plaváreň aspoň
raz do týždňa. Po viacerých názoroch sa uznieslo, že klubom
dôchodcov budú dané voľné permanentky, ktoré im to umožnia.
Systém ich používania bude dohodnutý s vedením Rehabilitačného strediska.
Ďalší interpelujúci bol M.
Lopušniak. Poukázal na „večnú
stavbu“ mesta, ktorá mu nerobí
dobré meno – Motorest. Zaujíma-

VO 2 - ZŠ Mierová č. 232/134
9. mája:
1 - 6,
Kpt. Nálepku:
36 - 100,
105, 109 - 115,
Kukučínova:
9 - 10,
Mierová:
63 - 116,
Nová:
1 - 25,
Záhradná:
1 - 29
VO 3 - ZŠ Mierová č. 232/134
9. mája:
7 - 24,
Komenského:
1 - 27,
Kukučínova:
1 - 8,
Mierová:
117 - 152,
Štúrova:
13 - 45, /13 A/
VO 4 - Zasadačka Mesta Svit,
Štúrova 275/86 (nad Poštou)
0/0 bezdomovci: 0
Fraňa KráĽa:
13,
Hviezdoslavova:
32 - 33,
P.Jilemnického:
25,29 - 39,
SNP:
6 - 8,
Štefánikova:
1 - 38,
Štúrova:
66 - 100,

lo ho, čo je v tejto záležitosti nové.
A. Kromková potvrdila, že firma,
ktorá vlastní tento objekt, žiada pravidelne každé 2 roky o predĺženie
stavebného povolenia. Nakoľko
ide o súkromný pozemok a majetok, mesto nemá na tento prípad
právny dosah. M. Lopušniak sa ešte opýtal, prečo nie je zlikvidovaný zhorený vrak auta pri Motoreste – J. Dluhý vysvetlil, že sa
v tejto veci koná, brzdí ju však lízingová spoločnosť. V. Horňáková
pripomenula nebezpečnosť otvorených šácht na horúcovode
pozdĺž tenisových kurtov, J. Žiak informoval, že v jarnom období budú
tieto zlikvidované a poklopy sa dostanú na úroveň chodníka. Musia
však ostať prístupné firme Energochem kvôli údržbe. M. Martočko
tlmočil ochotu jedného z nájomníkov novej 80 bytovky vykonávať domovnícke práce, I. Korenková
oboznámila poslancov s tým,aké sa
vykonali kroky pre spoluprácu
s nájomníkmi doteraz a k danej veci sa vyjadria, resp. rozhodnú
v blízkom čase na zasadnutí Dozornej rady BP Svit, s. r. o.
Diskusia začala informáciou primátora o investičných akciách
pre tento rok. Konkretizoval jednotlivé projekty, ktoré sú kryté financiami pre tento rok a následne
všetky ďalšie akcie, na ktoré zatiaľ
peniaze nie sú. J. Timkovič dal
v tomto bode rokovania poslanecký
návrh, aby akcia zriadenia jednodňovej chirurgie bola odsunutá na koniec plánovaných
akcií – 26. miesto. Návrh bol
schválený. Diskutovalo sa aj
o pripravovanom námestí pred

VO 5 - ZŠ Komenského 221/2
P.Jilemnického: 1- 24, 26 - 28,
Štúrova:
46 - 65,
VO 6 - MsKS Pod Skalkou,
Priečna 501/2
Hájová:
1 - 10
Hlavná:
1 - 20/14A/
Horská:
1 - 92
Hraničná:
1- 4
Lesná:
1 - 33
Mlynská:
1 - 20
Okružná:
1 - 33
Priečna:
1- 9
Rybničná:
1 - 23
Skalná:
1 - 32
Školská:
1 - 31
Tatranská:
1 - 18
Terasová:
1 - 19
Železničná:
1 - 31

PaedDr. Abrahám Rudolf
primátor mesta

Domom kultúry, potrebe rekonštrukcie elektrických rozvodov v Dome kultúry, ale
i o problémoch v oblasti separovaného zberu. Ako iste verejnosť vie, aj v iných mestách zápasia
s tým, že výkupná cena za suroviny
rapídne klesla a poznačila tak naštartovanú a už „zabehnutú „cestu,
ktorou ide i naše mesto. I keď výkup je veľkým problémom, v našom
meste sa odpad naďalej separuje
podľa daných zvyklostí.
Primátor mesta podal informáciu o stave v ťažbe štrku na tzv.
Bágrovisku a plánovaných krokoch v tejto lokalite, ktorá má byť
peknou rekreačnou zónou. Na
otázku, týkajúcu sa Športovej haly zaznela odpoveď primátora, že
na tento objekt sa pripravuje znalecký posudok.
Záver rokovania mal tému výstavby supermarketu na autobusovej stanici a s tým súvisiacu výstavbu novej stanice s 8mi stanovišťami autobusov.
Primátor prečítal otvorený list občanov – podnikateľov k danej téme,
poslanci si vypočuli názory niektorých z nich, ktorí prišli osobne povedať, že s danou výstavbou nesúhlasia. Nesúhlas konkretizovali (p.
Bačko, Pitoňák). Došlo k výmene
rôznych názorov a pán primátor naviac predložil aj všetky klady
i zápory tejto výstavby. Došlo
k prehláseniu, že v budúcom
čísle novín bude predmetný
list podnikateľov uverejnený
spolu so stanoviskom vedenia
mesta.
V. Žoldáková
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Vansovej Lomnička
V polovici februára sa stretli priaznivci
umeleckého slova na 42. ročníku festivalu
v prednese poézie a prózy Vansovej Lomnička.
Usporiadala ho Okresná organizácia Únie žien
so sídlom vo Svite v spolupráci s Mestom Svit
a Podtatranským osvetovým strediskom v Poprade.
Potešiteľná bola skutočnosť, že tohto ročníka
sa zúčastnilo viac mladých recitátorov, ako vlani,
dokonca pre isté spestrenie programu vystúpili

i mladí muži – študenti. Zo siedmich súťažných
prednesov odborná porota pod vedením Mgr.Ludi
Szabovej vybrala tri postupujúce do krajského kola v Levoči. Stali sa nimi Ľudmila Netíková
z Popradu, Emília Nedzelová zo Svitu a Patrícia
Plošticová z Obchodnej akadémie v Poprade.
Všetci súťažiaci si odniesli diplomy , spomienkové
predmety od OO ÚŽ a víťazky vecné ceny.
Na krajskom kole istotne získajú nové skúsenosti a my im budeme držať palce.
Foto: Z. Ilčíková, -vž-

Obč. združ.
Obč. združ.
Obč. združ.
Obč. združ.
Obč. združ.
Obč. združ.
Obč. združ.
Obč. združ.
Obč. združ.
Nezisk.org.
Úč.zar.cirkvi a náb. spol.
Nadácia CHEMOSVIT
Obč. združ.
Obč. združ.
Obč. združ.
Obč. združ.
Obč. združ.
Obč. združ.
Obč. združ.
Obč. združ.
Obč. združ.
Obč. združ.

NAŠA ANKETA: Ako hodnotíte dva roky činnosti nového
vedenia mesta a Mestského zastupiteľstva vo Svite?
Ako sa nám býva v našom meste? Sme spokojní so službami, vzhľadom mesta,
informovanosťou, čo sa v meste deje? Čo nám chýba? Na to sme sa pokúsili nájsť
odpoveď v malej ankete s náhodne vybranými Sviťanmi.

Ľubica Kederová
tvom mestských novín. Dozvieme sa tam
Ja hodnotím túto prácu veľmi kladne. Je prakticky všetko. Je vidieť, že mesto sa
vidieť, že sa v tomto meste nemálo stará a pre občana robí naozaj dosť – od
urobilo. Budem veľmi rada, keď sa splnia výstavby počnúc až po akcie, ktoré
ostatné naplánované akcie tohto organizuje. Myslím si, že pre mladých ľudí
je bývanie vo Svite ideálne a príjemné.
volebného obdobia.
Daniela Bednarčíková
Anna Liptáková
Ja som veľmi spokojná, v podstate mi z Myslím si, že naše mesto je oveľa krajšie,
ako bolo. Osobne niesom ale spokojná
tejto oblasti nič nechýba.
napríklad s tým, že mi nebolo vyhovené
Helena a Ing. Táňa Šestákové
pri žiadosti o vybudovanie parkoviska,
Myslíme si, že naše mesto je veľmi malé ktoré by mojej, i vedľajším predajniam
na toľké supermarkety a aj to, že pomohlo.
-vždochádza k likvidácii nás, malých
podnikateľov.
Veď v tých
supermarketoch je možné
nakúpiť všetko. Takže drobným
podnikateľom sa ublíži. Zdá sa
nám, že stále je tu veľa
problémov – s parkovaním, v
časti Pod Skalkou nevidieť žiadne
zmeny. Ale – pekné sú napr.
chodníky, ktoré sa urobili vo
Svite.
Gita Ondrušová a Mária
Havlíková
My sme veľmi spokojné. Tá zmena je viditeľná, urobilo sa naozaj
veľa (pošta, parkovisko pred
Zdravotným strediskom, kultúrny
dom..).
V týchto miestach raz bude mať Svit
vynovené námestie...
Anna Ľachová
Foto: E. Potočná
Ja som veľmi spokojná s informovanosťou občanov prostredníc-

ZOZNAM PRIJÍMATEĽOV 2% DANE PRE ROK 2009
Prijímateľ

IČO

Adresa

Folklórny súbor JÁNOŠÍK - SVIT
Rodičovské združenie pri ZŠ Mierová ul. Svit
Familiaris
Hlavní kontrolóri miest a obcí Slovenska
Slov. rada rodičovských združení pri MŠ Školská Svit
Združenie rodičov pri ZUŠ
Detský famózny svet
Hokejový klub Svit - Podskalka
Slovenská rada rodičovských združení pri MŠ ul. Mier. Svit
Futbalový klub Svit
Katolícke biblické dielo
Nadácia CHEMOSVIT
Atletický oddiel Svit
Rodičovské združenie pri ZŠ Komenského Svit
Dychová hudba Sviťanka
Mestský kolkársky klub
Klub plastikových modelárov
Športový klub Horal-Alto Slovakia
Cyklistický klub Energia
Miešaný spevácky zbor Laudamus
Human performance
Mládežnícky športový klub Iskra Svit

17068746
17319617
42037417
00628581
17319617
42037913
37788175
31997741
17319617
37936310
37790510
37884867
37883071
37880578
31949037
37884841
31981330
37795741
42080835
42078148
42080576
37941780

Dom kultúry - P.O.BOX č. 24
Mierová ulica 134
Kpt.Nálepku 105
Hviezdoslavova 33
Školská 21
Kpt.Nálepku 100
Štúrova 242/42
Mlynská 8
Ul. mierová
Štefánikova 284
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„Na slovíčko” s predsedom komisie Ing. Ivanom Zimom

„Nechcem byť v pozícii pasívneho schvaľovateľa návrhov”
 Ako už z náplne vašej komisie vidieť, záber oblastí, ku ktorým sa vyjadrujete, nie je malý.
Ako vnímate podnikateľskú
sféru na území mesta z pohľadu pestrosti – je tu podľa vás
dostatočný priestor pre spokojnosť občanov?

Dostatočná určite nie je. Urobili
sme drobné kroky k zlepšeniu
v tejto oblasti. Zorganizovali sme
dve stretnutia zástupcov mesta
s podnikateľmi. V prvom prípade to
bolo s drobnými a strednými podnikateľmi z mesta. V tom druhom boli
prítomní aj zástupcovia veľkých
podnikov a starostovia okolitých
obcí. Účasť zo strany podnikateľov
nebola podľa mňa dostatočná.

pia. Či už je to problematické parkovanie, dane, alebo obchodná konkurencia prichádzajúca z iných miest.
Očakávam teraz iniciatívu z druhej strany. Nech podnikatelia prídu
a povedia, čo očakávajú od mesta.
Dúfam iba, že ich predstavy budú
reálne a nebudú očakávať od mesta nemožné. Dokážem si predstaviť
spoluprácu niektorých podnikateľských subjektov v cestovnom ru-

Komisia finančná, správy majetku, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu

Náš záber je naozaj veľmi široký.
Myslím si, že až príliš. Dokonca
mám pocit, že sa niektorým oblastiam nemáme čas dostatočne
venovať. Na začiatku nášho volebného obdobia sme začali pracovať
ako dve komisie - „finančná“ a samostatne aj „podnikateľská“. Ja
som bol predsedom tej „podnikateľskej“. Zhodou okolností a udalostí došlo k zlúčeniu týchto dvoch
komisií a ja som sa stal rád – nerád
predsedom komisie, ktorá má
zrejme najširšiu náplň zo všetkých
komisií MsZ. Väčšinu času nám pri
našich zasadaniach zaberajú otázky a úlohy finančné. Na tie, z oblasti služieb a podnikania nám veľa
času nezostáva a ani nedostávame
k týmto témam veľa podnetov.
Podnikateľská sféra a jej služby
sú v našom meste také, aký je trh
vo Svite. Bolo by naivné si myslieť,
že tu podnikateľ začne poskytovať
novú službu len preto, že v našom
meste daná služba chýba a bolo by
príjemné ju tu mať. Veď hlavným
cieľom, ba priam povinnosťou zo
zákona je, aby každý podnikateľský subjekt vytváral zisk a odvádzal
dane.
Pozrite sa na Spolcentrum. Ako
dlho sme čakali na jeho otvorenie?
Dočkali sme sa. Objekt je krásne
zrekonštruovaný a so službami, o
akých sme vo Svite ani nechyrovali. A ako sa to vyvíja? Namiesto cukrárne a bistra tam bude herňa. Žiaľ,
je to asi tak. Herňa má asi väčšiu
šancu na obchodný úspech.

 Je komunikácia Mesta
a podnikateľov na jeho teritóriu podľa vás dostatočná?
Čo z pohľadu vašej komisie
môže zabezpečiť jej prípadné
vylepšenie?

Úlohy a pôsobnosť:
 príprava rozpočtu mesta, kontrola plnenia rozpočtu a efektívneho
hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami
 záverečný účet mesta, rozbor výsledkov hospodárenia mesta a jeho
hospodárstva
 prerokovanie návrhov na prijatie úverov, emisie cenných papierov,
zmeniek, poskytnutie pôžičiek, prerokovanie návrhov na finančné
záväzky mesta
 prerokovanie návrhov na odpredaj pohľadávok
 prerokovanie návrhov na úpravu cien mestom poskytovaných služieb
 prerokovanie a príprava návrhov VZN s dopadom na rozpočet mesta
a ich úpravy
 prerokovanie návrhov na založenie, zrušovanie rozpočtových
a príspevkových organizácií mesta a právnických osôb s účasťou
mesta a kontrola ich hospodárenia
 prerokovanie návrhov na tvorbu a úpravu VZN a zásad v oblasti
správy majetku mesta
 kontrola hospodárenia a nakladania s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom mesta
 kontrola správy a efektívneho využívania majetku mesta
 prerokovanie a posudzovanie žiadostí vo vzťahu k hnuteľnému
a nehnuteľnému majetku mesta
 príprava a prerokovanie návrhov VZN mesta v oblasti služieb,
podnikateľských aktivít, dopravy a parkovania, usmerňovanie
ekonomických aktivít v meste
 posudzovanie podnikateľských aktivít, projektov právnických
a fyzických osôb v oblasti malého a stredného podnikania
a cestovného ruchu
 hodnotenie dopravnej situácie, stavu mestských komunikácií,
chodníkov, verejnej zelene, verejných priestranstiev
 hodnotenie a kontrola prevádzky mestskej hromadnej dopravy
 prerokovanie návrhov na úpravu cien mestom poskytovaných služieb
 prerokovanie návrhov na založenie, zrušovanie rozpočtových
a príspevkových organizácií mesta a právnických osôb s účasťou
mesta a kontrola ich hospodárenia
Členovia komisie:

predseda: Ing. Ivan Zima
tajomník: Ing. Viera Tomášová
členovia: Ing. Ladislav Jašš, Ing. Alena Balogová, Ing. Ondrej
Kolačkovský, Vladimír Zavacký, Ing. Pavol Sadloň, Ing. Michal
Neuwirth, Ing. Branislav Bartko, Vlasta Horňáková

Zo strany mesta bol predstavený,
vtedy ešte pripravovaný, územný
plán mesta, priority v plánovaných
investičných akciách mesta a aj
istá vízia rozvoja cestovného ruchu
v našom regióne. Zo strany drobných podnikateľov sme si v diskusii
vypočuli zväčša ich každodenné
problémy. Je to prirodzené, to sú
veci, ktoré každého podnikateľa trá-

chu napr. s mestským rehabilitačným strediskom – plavárňou.

 Služby sú odjakživa terčom
kritiky spotrebiteľov. Myslíte
si, že vo Svite máme dostatok
ich prevádzok z pohľadu
potrieb obyvateľov? Stručne
sa vyjadrite aj k ich kvalite, ak
sa dá... ...

Už v predchádzajúcich odpovediach som to naznačil. Máme presne to, čo sme ochotní a schopní
spotrebovať a zaplatiť.
Zbytočne sa podnikatelia hnevajú, že je tu čínsky obchod a že
k nám chodia „putovní predajcovia“
na príležitostné predajné akcie
s lacným tovarom. Aj keby im mesto neposkytlo priestory, našli by si
iné. Ak spotrebitelia takýto druh tovaru chcú, tak vždy sa cesta
a priestor k takému predaju nájde.
A podobne zbytočne sa občania
hnevajú, že nám niektoré služby
chýbajú. Nikto predsa nebude platiť predavača, čašníka či kuchára,
iba na to, aby celý deň čakal, či
náhodou nejaký klient k nemu
nezablúdi. Pozrime sa po meste
a zistíme, aké služby či obchody
prosperujú. Sú to lekárne, predajne potravín a pohostinské zariadenia najnižšej cenovej kategórie.
A tak to bude dovtedy, kým my
spotrebitelia nebudeme ochotní
a schopní platiť za niečo iné. Základom je teda počet obyvateľov,
ich štruktúra a výška ich príjmov.
V rozvoji služieb nám môže pomôcť
iba bytová výstavba a zvyšovanie
podielu produktívneho obyvateľstva.

 Do akej miery môže Mesto
ovplyvniť to, či daný obchod,
prevádzka služieb v meste
môže, resp. nemôže byť?

Väčšie kompetencie v tomto
smere má živnostenský úrad či
napr. „hygiena“. Mesto reguluje
prostredníctvom územného plánu
umiestnenie prevádzok. Pomocou
VZN zase reguluje otváracie hodiny, to sa týka hlavne nočných pohostinských zariadení. Vo Svite sú
známe prípady rušenia nočného
pokoja, na základe ktorých mestské zastupiteľstvo pristúpilo k schváleniu obmedzenia prevádzkovej
doby takýchto zariadení. Ja osobne nie som priaznivcom takýchto
opatrení. Skôr by som privítal, keby
si to vyriešili samotní prevádzkovatelia vlastnou poriadkovou službou. Príležitostne môže pri problémoch asistovať aj mestská polícia.
Nie je ale možné zneužívať služby
mestskej polície, platenej z verejných prostriedkov, na pravidelné
zabezpečovanie akcií v súkromných zariadeniach. Keďže sa
problémy a sťažnosti opakovali,
nenašli sme iné východisko.
Komisie mestského zastupiteľstva majú hlas poradný, nemôžu nikomu nič prikázať. Primátor i mestské zastupiteľstvo sa môžu a nemusia prikloniť k hlasu komisie.
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Neraz sa stalo, že sa aj vo vážnych
prípadoch poslanci nepriklonili
k nášmu odporúčaniu.
 Vo vašej kompetencii je aj
doprava – ako hodnotíte túto
oblasť vo Svite?
MHD vo Svite je samostatná a nie
jednoduchá kapitola. Na jednej
strane ju z dôvodu bipolárneho
rozdelenia mesta nevyhnutne potrebujeme. Na druhej strane si
dovolím tvrdiť, že je v súčasnej forme prežitkom. Napríklad na dĺžke
Ul. Štúrovej (cca 1000 m) má 4
zastávky t. j. priemerná vzdialenosť
zastávok je 25O m. Na ulici Mierovej je zastávok dokonca 5.
Poznáte iné mesto na Slovensku,
ktoré má zastávky tak blízko od
seba? Ja nie a považujem to za veľký a zbytočný prepych. Každé zastavenie a rozbiehanie autobusu
znamená nielen záťaž pre životné
prostredie, ale nás aj stojí dosť
peňazí. Nemyslite si, že hovorím
o drobných. Mesto MHD dotuje
čiastkou, ktorá každoročne stúpa
a začína sa už blížiť sume 30 tisíc
EUR ročne. To je podľa mňa príliš
veľa na to, aké sme malé mesto. Je
to v prepočte na jedného obyvateľa
viac, ako napríklad v neporovnateľne väčšom Poprade.
A keď sa pozrieme na vyťaženie
niektorých liniek, tak zistíme, že
efektívnosť je veľmi nízka. Výnimkou nie sú linky, ktoré za celý
mesiac odvezú jedného, či dvoch
ľudí. Samozrejme, že občania Pod
Skalkou mestskú dopravu potrebujú, ale ja by som privítal a aj podporil kroky, ktoré by viedli k vyššej
efektivite v tomto smere. Možno by
sa mohla vytvoriť pracovná skupina, v ktorej by mali zastúpenie
odborníci zo SAD, pracovníci mesta i občania Svitu a mestskej časti
Pod Skalkou. Možno by spoločne
našli riešenie, ako časť verejných
peňazí ušetriť.

 V éteri je už informácia
o súhlase s výstavbou malometrážneho Tesca v našom
meste. Vy jediný ste hlasovali
proti tomuto uzneseniu. Môžete povedať prečo?
Teraz to formulujete trochu nepresne. V minulých mestských novinách to bolo napísané správne.
Nebol som proti tomuto uzneseniu.
Tento zámer bol do programu MsZ
zaradený „iba“ do diskusie a predtým sme s ním boli stručne oboznámení iba dva dni pred zastupiteľstvom. Dosť ma prekvapilo, že
tam bol hneď aj návrh na uznesenie. Navrhoval som, aby sme rozhodovanie odložili a vôbec o ňom nehlasovali, pretože je potrebné dobre
si to rozmyslieť. Tento môj návrh
nenašiel medzi kolegami podporu.
Tak, ako asi väčšina občanov, aj
ja by som na jednoduchú otázku
„chcete vo Svite TESCO?“ odpovedal asi „áno“.

5
Pozrite sa na úlohy našej komisie.
Takmer v celej svojej škále sa nás
tento zámer dotýka. A my sme to
do komisie ani nedostali na posúdenie. Pritom často do komisie
dostávame oveľa, oveľa drobnejšie
záležitosti. Od predkladateľov návrhu očakávam, že nám dôležité
informácie poskytnú automaticky,
bez toho, aby sme si ich museli
vyžadovať. Keďže sme ich nedostali, považujem za povinnosť predsedu komisie pýtať sa na niekoľko
dôležitých informácií: Koľko metrov
štvorcových zaberie Tesco? Aká je
trhová hodnota takéhoto pozemku? Akú hodnotu bude mať rekonštrukcia autobusovej stanice, ktorú
nám má TESCO ako protihodnotu
poskytnúť? Je to v rovnováhe?
Potrebujeme ďalší obchod takéhoto typu v západnej časti mesta, kde
je v tesnej blízkosti LIDL, SINTRA
a rozvíjajúce sa nové obchodné
centrum na Ulici SNP? Pýtal sa nie-

sa tá, či iná akcia mala alebo nemala realizovať, môžu byť veľmi
rôzne. Samozrejme, že úplná zhoda v tomto nikdy nenastane. Dôležité je, že to mestu pomohlo. Ja
osobne by som niektoré veci robil
trošku skromnejšie. Myslím si, že
sme v niektorých prípadoch investovali viac do vonkajšieho efektu
ako do účelnosti. Mám na mysli
hlavne parkové úpravy. Na druhej
strane by som zase pridal do
rozvoja služieb a aj do totálne
prestarnutých strojov a autoparku
mestských technických služieb.
Som rád, že sme aspoň drobným
spôsobom prispeli ku skvalitneniu
služieb v našom meste. Spomeniem rehabilitačné stredisko –
plaváreň. Realizáciou drobnej rekonštrukcie parnej sauny sa vylepšila jedna služba a hneď sa to
pozitívne prejavilo na návštevnosti
plavárne. To zase umožnilo predĺžiť
prevádzkovú dobu parnej sauny.

kto na názor drobných podnikateľov? Nepotrebovali by sme skôr
podobný obchod vo východnej
časti mesta? Tých otázok je veľa.
A my sa tak ponáhľame, ako keby
naši občania nemali kde nakupovať. Pritom drobnosti, ako je
napr. predaj 4 metrov štvorcových
pozemku pod už postavenou garážou sme na komisii riešili už 2x.
Aby som sa však vyjadril konkrétne. Som za Tesco, ale radšej
by som ho videl vo východnej časti
mesta, kde žije najviac obyvateľov
a kde aj územný plán predpokladá
ďalšiu bytovú výstavbu. Ďalšou nutnou podmienkou súhlasu by malo
byť aj to, aby predajná cena za
pozemok bola jedoznačná a zodpovedala situácii na trhu s pozemkami.

Už niekoľko rokov máme hotový
projekt na rekonštrukciu rehabilitačného strediska v hodnote približne 120 000,- EUR. Je veľkou škodou, že je tento projekt prehliadaný
a predbiehaný inými investičnými
akciami. Určite by sme realizáciou
tejto rekonštrukcie nielen skvalitnili
služby a prostredie v tomto objekte, ale aj znížili veľkú stratu z prevádzky, ktorá je v podstatnej miere
spôsobená energetickou náročnosťou objektu.
Obrovským úspechom je získanie podpory z fondov EÚ na rozsiahle rekonštrukcie obidvoch našich ZŠ. Realizácie obidvoch týchto akcií nás čakajú už tento rok. ZŠ
Komenského bude zrekonštruovaná komplexne. Na ZŠ Mieru
„len“ tie časti, v ktorých bezprostredne prebieha vyučovací proces, čiže budovy s triedami. Viem,
že pracovníci školy sú z toho trochu smutní, ale žiaľ, takto sú
nastavené pravidlá a nikto z mesta
to nedokáže ovplyvniť. Môžeme byť
radi, že sa podarilo to, čo sa
podarilo. Nie je na Slovensku veľa
porovnateľných miest, v ktorých
zrekonštruujú dve ZŠ z fondov EÚ.

 Čo vás z oblasti, ktorá
spadá do kompetencie vašej
komisie teší?

Volebné obdobie začalo pre nás
veľmi dobrou východiskovou situáciou. Na účte mesta boli prostriedky z predaja pozemkov pod
diaľnicou. Aj niektoré projekty
a zmluvné vzťahy boli v minulosti
dobre rozbehnuté. Pri zbežnom
pohľade je vidieť, že sa tie „zdedené“ peniaze použili na rozvoj mesta. Som samozrejme rád, že som
pri tom mohol byť. Názory na to, či

 Istotne sú v našom malom
meste i boľavé miesta, ktoré
vás trápia... Mohli by ste
k tomu zopár slov?

Problémov je určite viac, ako je
priestoru v tomto rozhovore. Spomínali sme už rehabilitačné stredisko, technické služby, MHD. Pripomeniem ešte dopravu a parkovanie, podpora kultúry a športu, zvýšené výdavky v súvislosti s novým
zákonom o sociálnych službách,
centrálne dodávky tepla do domácností... Takmer všade je potrebných
viac peňazí ako si môžeme dovoliť
poskytnúť z nášho rozpočtu.
Občas mi vadí prístup niektorých
organizácií, či športových klubov.
Nájdu sa také, ktoré tvrdia, že neposkytnutím príspevku zo strany
mesta budú zlikvidované! Predsa
nie je možné, aby sa jednostranne
spoliehali len na prísun prostriedkov od mesta. Sami si musia časť
nákladov pokryť z členských príspevkov, zháňaním sponzorov, či
inou zárobkovou činnosťou.
V meste zazneli aj hlasy, že mesto
spôsobilo odchod vrcholového
basketbalu do Popradu. To ale
predsa nikdy nebola a ani nemôže
byť záležitosť mesta. Na to v meste
jednoducho nie sú prostriedky.
Nemôžeme z verejných peňazí platiť profesionálny šport! Za súčasným vrcholovým, profesionálnym
športom takmer vždy stojí súkromný kapitál. Úloha mesta je skôr
v podpore mládežníckeho a rekreačného športu.
Čo sa týka mojej práce v komisii
a zastupiteľstve, už to bolo naznačené. Okrem uspokojenia, že som
pri aktuálnom dianí v meste, sa
nájdu aj negatíva. Asi najviac mi
vadí, ako keby nás niekedy pracovníci mesta nepovažovali za
rovnocenných partnerov. Chápem,
že majú k problematike bližšie, veď
sa ňou zaoberajú profesionálne
niekoľko hodín denne. Niekedy to
ale naozaj vyzerá tak, že sa snažia
„vhodným výberom informácií“
ovplyvniť naše rozhodnutie. Alebo
sa k nám dostane problém na
schválenie v poslednej chvíli. Poslanci sa potom musia rozhodovať
v časovom strese. Stáva sa aj to, že
„rozhodujeme“ až po udalosti –
dodatočne. To sú veci, ktoré mi
vadia. Nechcem byť v pozícii pasívneho schvaľovača predložených
návrhov.
Poďakovala V. Žoldáková
Poznámka:
Pre objektívnosť považujem za
potrebné uviesť, že v tomto štádiu prebieha rokovanie nielen
s firmou Tesco, ale aj ďalšími
záujemcami o výstavbu potravinového supermarketu vo Svite.
Pre firmu Tesco potrebovalo
Mesto prijať uznesenie, ktorým
prejaví záujem o takýto výstavbu, aby táto firma mohla pokračovať v príprave projektu. Údaje, ktorých sa dožaduje Ing.
I. Zima budú predložené v nasledujúcich týždňoch. Nič teda
ešte nie je rozhodnuté.
-vž-
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Oslávenec Ľudovít Godiška spomína...
Pri pátraní po faktoch z histórie mesta, ktoré potrebujem do pripravovanej monografie o Svite, vzišlo stretnutie s ďalším pamätníkom zašlých čias.
Čias, keď vo Svite stálo len pár domov kolónie a všetko bolo v začiatkoch.
Privítal ma s úsmevom na perách a lichotivou poznámkou: “Aká je pjekná!“
Šibalský úsmev predpovedal, že náš rozhovor sa nebude niesť o chorobách
a ťažkostiach zrelého veku, ale že budeme spomínať na pekné a milé veci.
Od roku 2002 je síce pre zlomenú bedrovú kosť obmedzený v pohybe, má
však pri sebe zlatú a obetavú manželku, ktorá nás ochotne a milo obskakovala. Po zahryznutí do výborného koláča a prípitku na zdravie hostiteľa (vo
februári sa dožil 89 rokov) spustili sme plejádu otázok a odpovedí, pri ktorých užitočne sekundovala pani domáca.
Ľudovít Godiška sa stal objektom môjho
novinárskeho záujmu najmä preto, že je
zakladateľom spolku záhradkárov a priekopníkom pestovateľskej činnosti vo Svite.
Pochádza zo Skalice, úrodného kraja, kde
i melóny boli samozrejmosťou. Keď sa ho syn
Ferdo na prechádzke pri starej železničnej
stanici prevapene opýtal: “Tatko, čo je to?“
a ukázal na spadnutú hrušku, nahnevaný sa
rozhodol, že to tak nenechá. Aj keď ho
presviedčali, že tu sa nič neurodí, nedal sa
odradiť a húževnato sa pustil do pokusov.
Zvolal prvú schôdzu na národnom výbore,
prišli dvaja poslanci z Popradu - išlo
o vybavenie pôdy pre záhradkárov. Bývalý
predseda NV buchol päsťou po stole,
zahrešil a prehlásil: „A kde sa nám budú deti
hrať?!„ Popradskí hostia okamžite navrhli
uznesenie, ktorým sa 120 parciel dnešnej
Štokavy stalo svitskými a patria záhradkárom.
Pani Krajňáková s manželom Rudolfom
pomohli pri prvých organizačných prácach,
Paľo Čech (tiež Skaličan) povysádzal
všelijaké plánky a začalo experimentovanie.
Z Moravy pozháňali všelijaké sorty jabĺk,
naštepili všetko, čo sa dalo. Na jednom
strome v Godiškových záhrade bolo
naštiepených aj 15 sort. Nakoniec sa sedem
ujalo, záujem o štepy bol veľký a tak sa
objednávalo a predávalo. Postupne i iné
ovocie, dokonca i hrozno. A keďže bol
i muzikantom, hrával v kapele, ktorá
v Batizovciach hrala na zábave ruským
dôstojníkom. Za hnoj. Predseda družstva pán
Lihan nechal Lacovi Schnágerovi - bubeníkovi napísať na bubom The hnojs. Veď to bola
kapela hrajúca za hnoj, vtedy tak potrebnú
surovinu pre záhradky. Ale išlo i o pozemky
na ďalšie parcely pre záhradkárov – za
štrekou. Taktiež sa to podarilo! Rovnako, ako
Dom záhradkárov – pestovateľské centrum,
ktorého výstavbu rozbiehal so svojou
dravosťou a húževnatosťou. Naliehavo
a neodbytne prekonával so spolupracovníkmi
všetky prekážky. Dnes už desiaty rok lisovňa
„frčí na plný plyn“.
Od záhradiek sme takto premostili rozhovor
k muzike, ktorá je jeho srdcu blízka. Do Svitu
prišiel v roku 1942, predtým pôsobil
v Banskej Bystrici. Tam vznikla i jeho slávna
skladba „To naše krásne Pohronie“, ktorou
sa uviedol do sveta muzikantov. Túto
skladbu, ale aj „Skalické vínečko“ naspieval
dokonca Dr. Janko Blaho, ktorý počul hrať
nádejného skladateľa a harmonikára. Paľo
Sarvaš-Pohrončan ho „štengroval“, aby zložil
aj niečo o Svite, tak - čoby nie, povedal si
Ľudovít a vznikla ďalšia jeho pieseň „Mám ja
dievča zo Svitu“. Našiel si tu i dievča, nie však

jednoduchý, ani neviem, ako to všetko
ubehlo - stále bol niekde,” poznamenáva
usmiata pani Godišková. „Zložil som jej aj
pesničku“, hrdí sa pán Godiška a zanôti mi
zopár taktov o kráse Trenčianskeho hradu,
Omarovi a Fatime... Prišli tri deti a kolobeh
povinností, radostí, ale i strát. I tej najťažšej
v živote, keď prišli o milovaného syna.
Spočiatku hrával v päťetážovej tatrasvitskej
budove, potom na kaviarni, kde chodilo toľko
ľudí, že sa ani častokrát nevmestili, tak krúžili
okolo spoločenského domu a počúvali
hudbu. A bavili sa tu ľudia od Mikuláša až po
Spišskú Novú Ves.
„Jano Brondoš ma zlanáril do dychovky hrať

Môj syn nevedel, čo je hruška!
zo Svitu, ale z Trenčína a v roku 1947 sa
zosobášili. „Život s muzikantom nie je

na malý bubon a tam som pôsobil dlhé roky.
Nikdy by som si nepomyslel, že ja budem
v dychovke toľký čas!“ pokračuje pri svojom
spomínaní.
A na čo si najradšej spomína ? No, predsa
na tú hudbu, ktorú má v srdci stále. Okrem
iného, rád si spomína, ako vynikajúco sa
hralo s Lacom Schnágerom, ktorý bol
skvelým muzikantom.. „Ojojóój, toho by bolo
na rozprávanie i na písanie!“, poznamenáva
predtým, ako mi na rozlúčku pustí z magnetogónu šlágre z jeho autorskej dielne.
Dokonca začujem i duet s pani manželkou,
ktorá sa spolu s ním spevácky zaskvela. Ladí
im to. Skutočne. Nielen v speve, ale i v živote.
Navzájom sa veľmi potrebujú a čarovné
vtipné prekáračky tomuto vzťahu dodávajú
potrebnú “šťavu“ a humor.
Pán Ľudovít Godiška je z generácie, ktorá
mala možnosť začať veľa vecí takmer na

Kvety pre oslávenca...

zelenej lúke. Mnohí sa jej na rôznych postoch
chopili a vďaka nim tu máme to, čo máme. Ak
sa teda v histórii Svitu obzrieme na oblasť
hnutia záhradkárov, či muzikantských telies,
pán Ľudovít Godiška je neodmysliteľnou
súčasťou tejto histórie. Nech mu to slúži ku
cti ! A nej mu ešte slúži i srdiečko, v ktorom
stále prebýva láska k dobrej hudbe, ale
i k manželke, deťom a vnúčatám. A všetci títo
nech si svojho „starečka“ užívajú čo
najdlhšie. Vďaka, pán Godiška! Za všetko!
Tá, ktorá Ľ.Godišku sprevádza celý život...

Veronika Žoldáková
Foto: S. Pjaták
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Spolocenská
rubrika
ˇ
 NARODILI SA
Február 2009
Karolína Kubičková, Zuzana Zajacová, Ján Štuber, Ziann Petijová,
Leo Štrbík

 MANŽELSTVO UZATVORILI

Erik Gašparík a Alena Dubjelová,
Miroslav Kozák a Janka Miloňová,Ján Ryša a Martina Kellnerová,Jozef Varga a Andrea Kupčová

MESTO SVIT

INZERÁTY

 ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

Predám tatranský profil perodrážka,
brúsený I. trieda 4,48 eur
(135,- Sk), II. trieda 3,65 eur
(110,- Sk) + dokončovacie lišty. Doveziem.
Inf. tel.: 0915 863 227,
0907 124 455.

70 ROKOV
Mária Zamkovská, Oľga Bartková,
Magdaléna Medunová, Milena Geročová, Mária Šimková, Albín Dzurňák, Anna Guziarová, Mária Semanová
75 ROKOV
Mária Škvareková, Ján Bafia, Ján
Koreň, Jozef Pitoňák, Ing. Jozef
Rusnák
80 ROKOV
Júlia Červeňáková, Ján Kôra, Helena Kurnátová, Alžbeta Jesenská,
Janka Beránková, Mária Cuningová, Ján Vida
91 ROKOV
Jozefína Gapková
85 ROKOV
Ľudovít Vartovník, Ondrej Serva

vás srdečne pozýva na koncert

CIGÁNSKI DIABLI
26. marca 2009 o 18:00
Dom kultúry SVIT
Vstupné: predpredaj 7,- eur, v deň koncertu 8,Predpredaj vstupeniek: MsÚ Svit, 7875 114
DK Svit, 7755 201
MIC Poprad 16 186

POĎAKOVANIE
Ďakujeme predstaviteľom mesta Svit, dychovej hudbe Sviťanka, Malému mužskému zboru, pohrebným
službám TS mesta Svit, bývalým spolupracovníkom z
a. s. Chemosvit a všetkým priateľom a známym, ktorí
na poslednej ceste odprevadili
Ladislava Glórika.
Všetkým ďakujeme za kvetinové dary, ktorými sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina

OO Únie žien Slovenska v Poprade a Mesto Svit
vyhlasujú súťaž o titul

ŽENA ROKA 2009
Cieľom súťaže je zaktivizovať občanov mesta i okresu pri
hľadaní zaujímavej, pracovitej a jedinečnej ženy s kladnými
charakterovými vlastnosťami, ktorá si zaslúži titul Žena roka
2009. Zároveň chceme touto cestou prejaviť úctu a lásku
ženám – matkám, vzdať obdiv ich obetavosti, húževnatosti,
odvahe, pracovitosti a materstvu.

Podmienky súťaže
Do súťaže môže poslať svoje návrhy občan, inštitúcia
na základe týchto kritérií:
záchrana ľudského života
obetavá zodpovedná matka, dcéra, starajúca sa o choré
deti, alebo starých rodičov
víťazstvo nad zákernou chorobou a opätovné začlenenie
sa do života
opatrovateľka starých ľudí
niekoľkonásobná darkyňa života
výrazné úspechy v zamestnaní, v politickom
a spoločenskom dianí, ktorých výsledky sú prospešné
pre obec, mesto, okres
Návrhy a termín súťaže: Návrhy na titul Žena roka
2009 treba poslať na adresu:
Okresná organizácia Únie žien Slovenska
Štúrova 242/42
p. Ľ.Kederová
059 21 S v i t
na anketových lístkoch do 30.apríla 2009
Vyhodnotenie bude prebiehať na slávnostnom podujatí ku
Dňu matiek 11. mája 2009.

Predajňa Drogérie
BEGAS,
ktorá sídlila na Ul. SNP č. 9
(nad Tatrasvitskou predajňou) je presťahovaná v OD
PRIOR, Štefánikova ul. č. 1.
 Predám 4-izbový byt vo Svite.
Č.t. 0905 746 817.
 Darujem staršiu funkčnú
automatickú práčku Tatramat
353, vhodná na chalupu. Za
odvoz. Tel.: 0905 905 384.
 Predám nové kožené pánske
zdravotné sandále, veľké číslo,
cena 7 eur. Tel.: 0905 905 384.

 NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Darina Petrenková, Mária Jakubčáková, Žofia Hutníková, Šimon Lacko, Ladislav Glórik, Ján
Bursa, Irena Gočová, Milan Rusnák, Ondrej Čipka, Gustáv Teker, Jaroslav Janík a Dušan Bizub.

ANKETOVÝ LÍSTOK – ŽENA ROKA 2009
Navrhovaná – meno a priezvisko
....................................................................................................................
Adresa : ....................................................................................................
....................................................................................................................

Dôvod návrhu (v prípade potreby môže tvoriť aj prílohu lístka)
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Navrhovateľ : Občan – inštitúcia
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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Pochovali basu...
Občianske združenie ľudová hudba Bystrianka pôsobiace vo Svite sa snaží zachovávať a oživovať tradície a
zvyky našich predkov, preto sa rozhodlo za pomoci firmy
Alto Slovakia s. r. o. zo Svitu zorganizovať v tomto duchu
20. februára fašiangovú zábavu, ktorá bola spojená so
symbolickým pochovávaním basy.
Zábava sa konala v Kultúrnom dome vo Svite a tešila sa
mimoriadne hojnej účasti. Niesla sa v uvoľnenej atmosfére,
kde sa prišli hostia zabaviť v
maskách i bez nich, podávali sa
tradičné domáce šišky a pagáče, v programe vystúpili deti z
detskej ľudovej hudby ZUŠ vo
Svite spolu s detskou speváckou skupinou ZUŠ, ženská
spevácka skupina zo Svitu, heligonkár z Lipt. Mikuláša a do
tanca celý večer hrala ĽH
Bystrianka s DJ Na úvod všetkých prítomných privítal a pozdravil vtipnými veršami, ktoré
si k tejto príležitosti pripravil
PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor mesta a organizátori Ing.
Eduard Bobrík z ĽH Bystrianka
a Ing. Eliška Zimová za
firmu Alto Slovakia s. r.
o. Svit.
O polnoci sa konalo
symbolické pochovávanie basy, ktoré znamenalo ukončenie fašiangového obdobia.
Základný motív tejto
hry vychádzal z nastávajúceho pôstu, kedy boli zábavy pri
muzike zakázané. Na
znak toho sa predvádzalo žartovné pochovávanie hudobného nástroja - basy, pri

ktorom vystupovali postavy kňaza, kostolníka i smútiacich pozostalých. Kňaz parodoval obrad rozlúčky pri cirkevnom pohrebe a ohlasoval koniec zábavy, ktorú symbolizovala basa.
Tú vyniesli spolu so sprievodom
von zo sály. Súčasťou celého
divadla bol spevný prednes
veršovaných textov, sprevádzaný nárekom prítomných.
Zábava sa konala do skorých
ranných hodín. Keďže sa táto
akcia vydarila, organizátori sa
budú snažiť túto ľudovú tradíciu
v meste Svit uchovať a veria, že
sa všetci opäť o rok stretnú pri
ďalšom ročníku fašiangovej
zábavy.
Monika Bobríková

Výročná schôdza
Aj v prítomnosti
primátora Rudolfa
Abraháma
a Jarmily Soliarovej z MsÚ hodnotila svoju činnosť 25. februára ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vo Svite.

Podujatia
Centra
voľného času
marec 2009

Biologická olympiáda

Prvenstvo pre Barborku Papcúnovú
V utorok 10.februára 2009 sa v Poprade konalo OKRESNÉ
KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY kategórie „C“ (žiaci 8.-9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií).
Súťažiaci absolvovali test z
botaniky a zoológie, v praktickej
časti sa venovali pozorovaniu a
rozlišovaniu húb a v poslednej
časti obhajovali projekt na
vybranú tému. K napísanej správe
pridali poster a ústny komentár,
ktorým svoje dlhodobé pozorovanie a zistené výsledky mali
obhájiť.
Prvenstvo vybojovala Barborka
Papcúnová z 9.C, ktorá porotu
zaujala prácou spracovanou na
tému Nebezpečná krása venovala sa v nej jedovatým rastli-

nám vo Svite. Na druhom mieste
sa umiestnil Michal Polovka z 9.C
s prácou Kameňolom - zaoberal
sa rozporom medzi pracovnými
príležitosťami, ktorý poskytuje
táto povrchová dolomitová baňa,
jej vplyvom na životné prostredie
i nelegálnymi skládkami v tejto
časti Svitu. Tretie miesto obsadila
Kristína Vnenčáková z 9.B.
Úspešnou riešiteľkou bola
i Janka Lazaráková z 8.B (4.
miesto).
RNDr. Danica Božová

4. apríl 2009

HARAŠIÁDA
o 15.00 - Majstrovstvá
v jazde na motokárach
GO KARTS motokáry pri
hlavnej ceste, od 7-14 rokov

od 5. 3. do 24. 3. - Výstava
prác výtvarnej súťaže
„Rozprávková krajina alebo
Poďme sa túlať rozprávkovou krajinou“ - v Mestskej knižnici vo Svite k Mesiacu knihy
14. 3. o 9.00 h – Priateľský
basketbalový
turnaj
žiakov a žiačok – v telocvični ZŠ na Mierovej ul. k
75. výročiu mesta Svit
21. - 22. 3. - 19. ročník
Plastic session – medzinárodná súťaž plastikových
a papierových modelárov s
udeľovaním Pohára primátora mesta Svit a Ceny
Centra voľného času Svit
pre najúspešnejších modelárov v kategórii žiakov
– v SOU stavebnom v Poprade.
25. 3. od 8.00 do 20.00 h
- Plavecká štafeta – v plavárni vo Svite pre deti,
mládež a dospelých.
Pripravujeme v apríli:
Slávici z lavice – obvodné
kolo súťaže v speve modernej piesne pre žiakov
základných a stredných
škôl.
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Z denníka polície

Seniori sa vedia zabávať
Mimoriadne rušno bolo 17. februára v Kultúrnom dome Pod Skalkou.
Dlhý zimný večer si skôr narodení členovia Klubu dôchodcov krátili
športom, kultúrou ale i inou hrou.
Rozdelili sa do štyroch skupín a v prítomnosti aj juniorov si zahrali stolný tenis,
so žolíkovými kartami, ďalšia skupina nacvičovala kultúrny program na fašiangové
posedenie a štvrtá pod vedením pani Dojčárovej lúštila krížovku, ktorej tajnička
znela: „Prispor nám vše ho, dobrého no a zbav nás vše ho zlého“. V stolnom tenise
si zahrali seniori proti juniorom. Za starších nastúpili Alexander Tokár, Pavol
Záhradník,Walter Diczházi a Július Pribylinec. Juniori boli v zložení Michal Kováč,
Ľuboš Dzurňák, Dominik Fronc a Lukáš Jančík. Víťazom sa stal Michal Kováč pred
Ľ. Dzurňákom a D. Froncom. Štvrtý skončil A.Tokár. Každý hráč obdržal ceny
a možno povedať, že táto akcia splnila svoj účel – potešila a zabavila. A. Tokár

Fašiangy v réžii
svitských žien
Voňavé šišky a dobrá nálada - aj takto
možno charakterizovať stretnutie žien,
ktoré sú organizované v Únii žien vo Svite. Príjemné stretnutie si spestrili aj piesňou, humorom a v
rýdzo ženskej spoločnosti si aj zatancovali.

Skvelá zábava až do skorého rána

Sála kultúrneho domu Pod Skalkou opäť praskala vo švíkoch. V sobotu 7.februára sa zaskvela nielen krásne vyzdobená sála, ale najmä sviatočne oblečené dámy a páni, ktorých každoročne čakajú na fašiangovej zábave prekvapenia. Tohto roku ním bola skvelá hudba v podaní manželov Adamcovcov, ktorí
po celý večer profesionálnym výkonom udržiavali dobrú náladu až do skorých
ranných hodín. Nechýbalo pekné vystúpenie tanečníc z klubu „Fantázia“ a oživením boli tanečné páry FS Jánošík, ktoré nadchli svojím temperamentom. Do
programu vhodne zapadli úsmevné súťaže a prekvapením bola aj bohatá tombola, z ktorej zisk poputuje na charitatívne účely, darčeky deťom z Detského
domova v Sp.Štiavniku a akcie Únie žien venované ženám. Mária Černajová

 23. januára v ranných hodinách pani Zdenka Radová našla
peňaženku, nález ohlásila na MsP. V peňaženke sa nachádzala finančná hotovosť a ústrižok zaplateného šeku, pomocou ktorého bola peňaženka odovzdaná majiteľovi, ktorý sa hliadke
a zároveň aj nálezkyni poďakoval.
 26. januára sa na útvar MsP dostavili Miloslava M. a Karel
N. z Kopřivnice a oznámili, že sa cítia v ohrození života. Keďže
ich výpoveď bola zmätená, hliadka sa telefonicky skontaktovala
s MsP Kopřivnice a konfrontáciou s touto hliadkou boli títo občania posunutí na riešenie ich problémov na OO PZ vo Svite.
 3. februára prijala hliadka telefonickú požiadavku na odchyt
psa v mestskej časti Pod Skalkou pri zariadení Pištolník. Po príchode hliadky na miesto bolo zistené, že pred zariadením sa pohybuje vlčiak a osoby odchádzajúce zo zariadenia sa ho boja.
Na Ulici priečnej hliadka psa našla a na druhý deň bol odovzdaný do rúk majiteľa pána Pavla H.
 4. februára bola hliadka požiadaná stálou službou OO PZ Svit
o zásah na Ulici Jilemnického v byte pána Pavla B., kde malo
dochádzať k násiliu na inej osobe. Na mieste bolo zistené, že
menovaný sa pod vplyvom alkoholu pokúšal vyhodiť manželku
z bytu. Nakoľko sa upokojil, bol s ním vykonaný pohovor, poučenie a vysvetlené následky jeho konania.
 6. februára došlo v zariadení pod Topoľom k bitke medzi pánom V. a pánom Č. kvôli bedmintonovým raketám, ktoré si pán
V. spoznal. Boli mu odcudzené 5. 2. 2009 vo večerných hodinách v zariadení Trafo. Po príchode OO PZ a náčelníka MsP došlo k vzájomnej dohode oboch aktérov a vec sa týmto uzavrela.
 6. februára pri bežnej kontrole mesta hliadka zaistila troch občanov rómskeho pôvodu, ktorí sa pokúšali o nedovolený predaj
hodiniek. Išlo o Tsoltha H. z Martina, Vladimíra B. z Branča
a Ivana B. z Veľkej Vsi. Menovaným za porušenie VZN 4/2002
hliadka uložila blokovú pokutu, ktorú uhradili na mieste. Následne bol uvedeným osobám zakázaný ďalší predaj a bolo im
odporučené mesto opustiť, čo aj vykonali.
 7. februára večer hliadka pri kontrole SAD vo Svite asistovala
šoférovi linkového autobusu, ktorý musel z autobusu vysadiť
troch cestujúcich, pretože sa správali nevhodne voči spolucestujúcim. Boli to traja obyvatelia zo Šuňavy a ich nedisciplinovanosť hliadka MsP riešila osobným pohovorom.
 13. februára privolala MsP čašníčka z baru Trafo a oznámila,
že má problémy so zákazníkmi, ktorí nechcú zaplatiť účet za
konzumáciu. Nachádzali sa tam dvaja, muž a žena značne pod
vplyvom alkoholu, pričom žena spala. Muž povedal, že platiť nič
nebude a nemal pri sebe žiadne doklady. Na miesto bola privolaná OO PZ za účelom zistenia totožnosti a po predvedení na
útvar bolo zistené, že ide o Jaroslava L. z Tatranskej Štrby.
 15. februára bola MsP požiadaná službou OO PZ o súčinnosť
pri zákroku na Ul. Mierovej. Zistilo sa, že skupinka mladých ľudí
z Popradu si chcela vysvetliť niečo s mladistvým I. zo Svitu. Ku
konfliktu došlo preto, že sa cez internet osočovali a prišli to osobne riešiť do Svitu. Polícia mladých ľudí upokojila a poslala domov.
 16. februára sa s plačom dostavila na úrad MsP pani H. zo
Svitu. Oznámila, že bola okradnutá v predajni Lidl, neznámy páchateľ jej odcudzil peňaženku s finančnou hotovosťou a rôznymi
dokladmi. Pani H. sa rozhodla, že si kúpi banány, už ich mala vo
vozíku, keď ju oslovil asi 24 ročný vysoký mladý muž v dlhom
čiernom kabáte a s čiernou baretkou na hlave. Nebol sám, bola pri ňom aj mladá žena. Tento mladý muž pani H. presvedčil,
že sú aj krajšie banány a pomáhal jej vo výbere, medzitým mladá dáma kradla a podarilo sa jej to.
 22. februára hliadka mestskej polície asistovala v budove
DOS-ky na Ul. Štúrovej pri otvorení bytu, kde bola nájdená mŕtvola Ondreja Č. Vzhľadom na polohu mŕtveho boli prizvaní aj odborníci z odboru vyšetrovania a lekárska služba z Popradu.
Hliadka MsP tam zotrvala až do uzamknutia a zapečatenia bytu
za prítomností príslušníkov OO PZ.
 24. februára došlo k tragickej udalosti na Ulici kpt. Nálepku.
Z dosiaľ nezistených dôvodov vyskočil zo 7. poschodia mladý
muž Dušan B. zo Svitu. Ani privolaná RZP ho nedokázala oživiť,
po páde bol na mieste mŕtvy.
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Ako prežívali svitské deti jarné prázdniny?
Prázdniny môžu mať rôznu podobu, pre každého sú iné,
niečim charakteristické. Niekto rád leňoší, iný má veľa záujmov a energie. Centrum voľného času vo Svite na každý
prázdninový deň pripravilo zaujímavé súťaže a akcie.
Prvý deň jarných prázdnin - pondelok, patril volejbalovému maratónu. V telocvični ZŠ Mierová si
mohli dievčatá a chlapci od najmladších školákov, mládeže, dos-

pelých, rodičov a všetkých volejbalových nadšencov, vyskúšať
svoju šikovnosť a nadšenie až do
20.hod. Okrem hrajúcich bolo aj
veľa divákov. Povzbudzovali a vy-

Farebný týždeň

tvorili podujatiu vynikajúcu kulisu.
Utorok patril malým výtvarníkom. V tvorivej dielni vznikali fantazijné stromy života. Deti kreslili,
maľovali, kombinovali techniky
a vytvárali skupinové i individuálne
výtvarné práce.
Streda bola znova v telocvični.
Zábavné súťaže, netradičné športy a loptové hry.
Vo štvrtok sa konala turistická
vychádzka na Štrbské Pleso. Bolo
príjemné počasie, množstvo snehu

a dobrá nálada uchvátila všetkých,
ktorí nelenili a prišli. Celý prázdninový týždeň sme uzavreli v piatok
v miestnej časti v Pod Skalkou
v klube mladých pri hudbe, zábave
a stolnom tenise.
Pre tých, ktorí prišli, to boli
prázdniny plné zábavy, súťaživosti
a zaujímavo využitého prázdninového času. Tí čo boli, môžu vám
to povedať a tí čo neprišli, môžu
ľutovať.

Nadežda Kumorovitzová

organizujeme v materskej škole vo Svite už tradične každú
zimu. Farbu dňa nám tento krát určovali farebné pastelky. Od
pondelka do piatku sa vystriedali farby: žltá, červená, modrá
zelená a oranžová.
Farebné oblečenie detí, pani učiteliek i prevádzkových zamestnancov,
ktoré korešpondovalo s farbou dňa vytvorilo žiarivú, veselú, súdržnú atmosféru. Radosť na tvárach detí sme pozorovali aj počas tvorivých činností z rozličného materiálu, ktorých spoločným znakom bola farba určená pastelkou. Tí najmenší tak hravo spoznali a upevnili si farby. Tí starší, skúsenejší experimentovali s miešaním jemných farebných odtieňov
a objavovali vznik nových farieb. Farebnú atmosféru doplňovali farebné
rozprávky, zábavné hry a farebná vstupná hala materskej školy plná rôznorodých detských prác.
Alžbeta Hurčalová

Žiačka Základnej umeleckej školy vo Svite v “Modrom z neba”

Ako malá Slovenka
Ten deň plynul v Základnej umeleckej škole vo Svite ako iné dni:
z tried sa ozývali nesmelé zvuky hudobných nástrojov, po chodbách
bolo vidno deti, ktoré prichádzali na využovanie umeleckých predmetov. A predsa niečo tak trochu „viselo“ vo vzduchu – radostné napätie.
Ako by aj nie – veď tu očakávali návštevu televízneho štábu Markízy
s Vilom Rozborilom. V utorok 3. marca sem prišiel plniť „Modré z neba“.
Bolo to tak trochu netradičné
želanie: zaspievať si typickú slovenskú pesničku. Nebolo by na tom nič
nezvyčajné, keby nešlo o malé dievčatko z Južnej Kórey. Ester Ko prišla
na Slovensko so svojimi rodičmi

pred tromi rokmi a aj keď býva
v neďalekom Gerlachove, doprvej
triedy začala chodit vo Svite - v ZŠ
na Ul. mieru.
A tak ako to býva, že na začiatku
sú zväčša náhody, bolo to i v tomto
prípade. Pri otvorení školského roka
bola aj učiteľka Zdenka Križanová s
ponukou vyúčby žiakov v ZUŠ v
popoludňajších hodinách, ktorá už
32 rokov vyučuje na tejto škole hru
na akordeón. „Tá exotická tvárička
ma zaujala, a veľmi ma potešilo, že
sa obaja rodičia živo zaujímajú
o našu slovenskú kultúru a hneď aj
dcérku dali zapísať do našej

prípravky,“ povedala nám s potešením Zdenka Križanová, ktorá do
redakcie tejto obľúbenej relácie
napísala. Šešťročná Esterka krásne
a s nadšením spieva a páčia sa jej
slovenské pesničky. Po polroku
v prípravke ju rodičia, obaja
vyštudovaní teológovia zo Soulu,
dávajú zapísať na hodiny klavíra.
Po chvíli napätia, ktoré deti
vypĺňali spevom, konečne zastal
pred školou voz s televíznym štábom
a úplne prirodzene sa začalo nakrúcanie. „Tak ty si Ester Ko, tak mne
môžeš hovoriť Vilo Ro,“ usmieval sa
na malú Esterku očakávaný moderátor Vilo Rozboril, keď dievčatku
v ružových šatôčkách dával do rúčky
tak trochu symbolicky plyšovú ovečku a okamžite tak navodil príjemnú
pokojnú atmosféru. Esterka predviedla nielen peknú slovenčinu, ale
aj svoje znalosti z matematiky, o ktorej bez štipky trémy prehlásila, že ju
baví najviac. A potom už prišlo k nakrúcaniu pesničky, počas ktorej ju
sprevádzala na akordeóne Z. Križanová a dievčatá z ľudovej hudby.
Nasledovala návšteva u rodiny Ko
u nich doma a potom ešte všetci išli
do Terchovej na stretnutie s
rovesníčkou“, malou Martinou
Bobanovou, ktorú všetci poznajú
z relácie „Slovensko má talent.“ Obe
dievčatká si totiž potom v Bratislave

v priamom prenose zaspievajú
spolu. A prečo si Vilo Rozboril
vybral na splnenie práve toto
želanie? „Lebo sa mi veľmi páči
to, že Esterka, ktorá sa k nám
prisťahovala z takej exotickej
krajiny, nespieva naše slovenské folklórne pesničky z nejakej povinnosti, ale má pri tom
tak nádherný čarokrásny úsmev. Spieva ako by bola Slovenka, ona tie pesničky preciťuje a verím, že v kombinácii
s Martinkou to bude veľmi
pekné duo.“ A tak malej Esterke, ktorá týmto spôsobom tak
trošku aj „zviditeľní“ ZUŠ vo
Svite po celom Slovensku,
držíme koncom marca palce.
Text a foto: E. Potočná
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Medzinárodný projekt v Č. Třebovej

MLÁDEŽ V AKCII

MAREC
- Mesiac knihy
V piatok 3. apríla 2009 bude
Mestská knižnica s Centrom
voľného času opäť organizovať medzinárodné podujatie

Noc s Andersenom.
Záujemcovia o účasť na podujatí
nech sa prihlásia v knižnici alebo
v CVČ Svit do konca marca 2009.

a sviečky zdobili servítkovou technikou. Všetkých nás zaujala aj príprava tradičných českých jedál,
ako sú „jabkance“, moravské koláče, bramboračka či krápance.
Každý z účastníkov mal priestor
na predstavenie svojej organizácie, a tak sme sa mohli zoznámiť
s formami práce pre mladých
Turkov, žijúcich v Nemec-ku, podobne pre duševne postihnuté
deti v ústavnom zariadení v Maďarsku, zaujali nás atraktívne výmenné študijné cesty pre mládež
v
Taliansku,
Španielsku
a Portugalsku, aj názory mladej
študentky z ďalekého Arménska.
Na záver svojej prezentácie každý účastník predstavil i malé občerstvenie typické pre jeho krajinu. Naše korbáčiky a iné špeciality z ovčieho syra mali úspech.
Počas týchto dní bol čas aj na
návštevu kultúrnych pamiatok
Českej Třebovej, na vystúpenie
detí z rôznych kultúrnych a športových krúžkov, na turistickú vychádzku na Kozlov, vyskúšanie si
boulingu i na stretnutie v klube

mladých v Modrom trpaslíkovi.
Najatraktívnejšie boli jednodenný výlet do Prahy, osobitne návšteva Klementina - Národnej
knižnice a zájazd do historického
mesta Litomyšl, spojený s návštevou občianskeho združenia
NADĚJE, ktoré pracuje s deťmi
z neúplných rodín.
Na záver nás všetkých prijali
predstavitelia mesta v obradnej
sieni starej radnice a odovzdali
nám certifikáty. Dorozumievacím
jazykom počas celej študijnej
cesty bola angličtina, vypomáhala nám i španielsky hovoriaca tl-

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ!

Program bol veľmi bohatý, účastníci si prezreli jednotlivé zariadenia,
vypočuli zámery ich predstaviteľov
a aktívne sa podieľali na pracovných dieľňach – workshopoch,
s ktorými majú české inštitúcie veľmi bohaté skúsenosti. Napríklad
v materskom centre, kde sa mladé
mamičky dobrovoľne striedajú pri
opatere svojich ratolestí a mestské
organizácie im poskytujú rad skvelých nápadov, všetci sme pripravovali origami, v dome dôchodcov
sme absolvovali so seniormi besedu o spolupráci s mladými a spoločne sa podieľali na výrobe okrasných sviečok zo včelích plástov,
v čitárni knižnice sme viazali knihu,
v Centre voľného času sme vyrábali
historickú pečať, v osobitnej škole
sme pripravovali keramické vázy

V dňoch 1. 2. - 8. 2. 2009 som sa zúčastnila v našom partnerskom meste Česká Třebová medzinárodného projektu Európskej
únie NEFOC pod názvom Mládež v akcii. Išlo o študijný pobyt pre
vedúcich pracovníkov organizácií pracujúcich s mládežou
a zúčastnili sa ho zástupcovia z 10 európskych štátov. Hlavným
organizátorom bola Městská knihovna v Českej Třebovej a cieľom bolo poznanie možností kultúrneho vyžitia pre deti a mládež,
vrátane skupín ohrozených sociálnym vylúčením, napr. pre deti zo
sociálne slabých rodín, seniorov, národnostné menšiny, mladé
matky s deťmi a pod. Na realizácii projektu sa podieľali všetky profesionálne a neprofesionálne organizácie v meste.

močníčka. V priebehu tejto akcie
dochádzalo k milým neformálnym diskusiám. Účastníci vysoko
hodnotili význam a kvalitu organizácie tohto podujatia, starostlivosť místostarostky Ing. J. Žáčkovej o všetkých zúčastnených
i dobrú náladu v kolektíve, ale hlavne možnosť bližšieho spoznania
jednotlivých kultúr, uvedomovanie si vlastných hodnôt a rešpektovanie odlišností. Výsledky
tohto medzinárodného podujatia
určite zaujmú i pracovníkov knižníc nášho regiónu.
A. Gejdošová

Deň ľudovej rozprávky
CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ!

Hľadáme knihy nášho najväčšieho zberateľa rozprávok
Pavla Dobšinského
16. marec, deň výročia jeho narodenia, je v slovenských
knižniciach Dňom ľudovej rozprávky. Oslávte tento sviatok
spolu s nami a Vašimi knihami. Ako?

 prehľadajte svoju domácu knižnicu, povalu, pivnicu, zájdite
k babkám a dedkom a nájdite knihy Pavla Dobšinského
 16. marca s nájdenou knihou príďte do knižnice
 každá kniha dostane pamätnú pečiatku alebo značku
 knihovníčka si zapíše Vaše meno na lístok, vďaka ktorému
môžete pri troche šťastia pri losovaní získať milú odmenu!

„Baťovci“
v našej škole

Tento školský rok sa na našej škole nesie
v duchu 75. výročia založenia nášho
mesta. S informáciami, ktoré sa k nemu
viažu sa žiaci stretávajú na hodinách regionálnej výchovy, dejepisu, občianskej i etickej výchovy i na triednických hodinách.
Zároveň sme nadviazali spoluprácu s Klubom Absolventov Baťovej školy práce vo
Svite.
A tak sme 18. februára privítali v aule
našej školy dvoch členov jej výboru, a to

Vladimíra Vlhu a Jána Eštvánika, s ktorými
sme si najprv pozreli dokument o založení
mesta Svit a po jeho zhliadnutí nám
ochotne odpovedali na naše otázky
týkajúce sa štúdia i života v Baťovej škole
práce. Okrem mnohých, pre nás nových
informácií, sme dostali i niekoľko užitočných rád do života. Ďakujeme a tešíme sa
na ďalšiu spoluprácu!
Žiaci 8. A a 9. A triedy
ZŠ Komenského ulica
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Striebro aj bronz pre atlétky zo Svitu
Aj túto sezónu absolvovali naše mladé atletické talenty plánované halové preteky v novej sezóne 2009.
Na halových majstrovstvách východoslovenskej
oblasti v banskobystrickej hale posledný januárový
víkend sa v kategórii žiačok najviac darilo staršej
žiačke Lenke Poništovej, ktorá v behu na 60m prekážok vybehala druhé miesto, v skoku do diaľky a v
skoku do výšky si vyskákala dvojnásobný bronz. Veronika Austerová skončila v skoku do výšky za Lenkou na štvrtom mieste.

Vyvrcholením halovej sezóny boli Majstrovstvá
Slovenska žiakov v bratislavskej hale Elán. Súťaže
sa na základe výkonnostného výberu zúčastnila aj
pätica našich atlétok. V halovom 5-boji po strhujúcom záverečnom behu sme sa tešili z umiestnenia
našich pretekárok – Lenka Poništová si vybojovala
cennú striebornú a Soňa Vnenčáková bronzovú
medailu. Veronika Austerová osadila šieste a Stanislava Lajčáková siedme miesto. V behu na 60m
prekážok postúpila Lenka Poništová do finále a časom 10,20s prekonala oddielový rekord Janky Kollárikovej z roku 2003. V behu na 1500 m dobehla
Soňa Vnenčáková vo finále na 6. mieste rovnako,
ako Stanka Lajčáková v behu na 600m. Dievčatám
blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu oddielu a mesta Svit.

VEĽKÁ CENA SLOVENSKA V ZJAZDOVOM LYŽOVANÍ
Štrbské Pleso - Solisko
privítalo počas víkendu
uprostred februára 2009
účastníkov 54. ročníka
medzinárodných FIS pretekov VEĽKÁ CENA SLOVENSKA V ZJAZDOVOM
LYŽOVANÍ.
Na podujatí štartovali takmer dve stovky pretekárov
z desiatich krajín. Okrem
domácich slovenských reprezentantov súťažili ešte
pretekári zo susedného
Česka, Poľska, Slovinska,
Lotyšska, Litvy, Ukrajiny,
Ruska, Rumunska, ba i jeden reprezentant USA.
Medzi súťažiacimi v reprezentačnom drese Slovenska boli aj súrodenci Siráňovci zo Svitu. 23-ročná
Dominika Siráňová, študentka medicíny na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, je
členkou Ski Klubu Zelené
Pleso. 18-ročný Vladimír Siráň je členom LKS Banská
Bystrica.
Sobota 14. februára patrila súťažiam v slalome. Vzhľa-

dom na poveternostné podmienky sa preteky presunuli
na spodnú časť zjazdovky,
tzv. Esíčko. V kategórii žien
obsahovala štartovná listina
mená 56 pretekárok. Prvenstvo vybojovala slovenská
reprezentantka Kristína Saalová, členka LKS Banská
Bystrica. Dominika Siráňová
obsadila 8. miesto.
V konkurencii 104 mužov
sa na najvyšší stupeň víťazov
postavil Ján Čermák z Česka. Vladimír Siráň vypadol
v druhom kole, preto nemohol byť klasifikovaný.
V nedeľu 15.februára
2009 sa súťažiaci, organizátori i diváci presunuli vyššie - na Solisko. Štart obrovského slalomu bol v nad-

morskej výške 1820 m, cieľ
1570 m. Pretekári bojovali
nielen s traťou a so súpermi,
ale i s veľkým mrazom a nepríjemným vetrom.
V kat.žien sa na štart postavilo 52 lyžiarok. V tejto
súťažnej disciplíne dominovala domáca Petra Gantnerová (členka Ski Klubu Zelené Pleso). Dominike Siráňovej patrilo 11. miesto.
V kategórii mužov súťažilo
95 lyžiarov. Celý medailový
stupeň víťazov patril pretekárom z Českej republiky
v poradí Ján Čermák, Petr
Polach a Igor Kotzmann.
Vladimír Siráň bol zo slovenských reprezentantov
najrýchlejší - obsadil siedmu
priečku. RNDr. D. Božová

3. ročník volejbalového maratónu
V pondelok 23. februára 2009 sme sa presvedčili, že vo Svite má aj volejbal svojich
veľkých priaznivcov. Centrum voľného času vo Svite zorganizovalo v telocvični ZŠ
na Mierovej ul. už 3. ročník volejbalového maratónu.
Dopoludnia súťažili žiacke družstvá spolu
s mládežníkmi. Popoludní pribudli aj dospelí –
mladí ľudia, učitelia, rodičia z rodičovskej rady
i rodičia z Mengusoviec, ktorých deti navštevujú základnú školu vo Svite, spolu so
svojimi deťmi. Celkom sa maratónu zúčastnilo
12 zmiešaných družstiev, volejbalových zanietencov, ktorí využili túto akciu na porovnanie svojich schopností, zdravú rivalitu, ale
hlavne pohyb pri sieti na dokázanie si toho, čo
v nich je.
Najlepším žiackym družstvom bolo družstvo

Orosená odmena (v zložení L. Poništová, D.
Hurčalová, B. Bocková, M. Garanová, B. Benko, P. Babčák), na druhom a treťom mieste
skončilo družstvo Skrutky a Habeš.
Z mládežníckych družstiev sa na prvom
mieste umiestnilo družstvo S.K.A.P (v zložení
D. Deptová, I. Rác, J. Dvornický, P. Šugarek,
D. Šugarek, R. Bystrický). Ďalšie miesta patrili
družstvám v poradí: Orosená odmena, Chlpychlpy a AVT.
V súťaži dospelých boli najlepší rodičia so
svojimi deťmi z Rodičovskej rady pri ZŠ

na Komenského ul. vo Svite (v zložení
V. Poništová, M. Poništ, L. Poništová, M.
Kuruc, M. Kurucová, E. Prokopcová, A. Hurčalová). Na druhom mieste sa umiestnili
rodičia s deťmi z Mengusoviec, na treťom
mladí ľudia zo Svitu Dopované kone a na 4.
skončili učitelia zo ZŠ na Komenského ul.
Poradie bolo určené na základe vyhratých
zápasov, ale víťazmi sa stali všetci nadšenci
zdravého pohybu. Pracovníčky Centra voľného času vo Svite ďakujú všetkým za
pomoc a účasť. Teší nás, že tradícia
pekných športových podujatí si našla miesto
v programe na voľné chvíle mnohých
rodičov, detí a obyvateľov nášho mesta.
Nadežda Kumorovitzová
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