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Oﬁciálna návšteva primátora mesta Poprad vo Svite

O budúcej spolupráci oboch miest

Pozvanie na oficiálne stretnutie vedúcich predstaviteľov miest
Svit a Poprad prijali primátor mesta Poprad Ing. Jozef Švagerko
v sprievode viceprimátorov Mgr. Igora Wzoša, Ing. Pavla Gašpera
a prednostu MsÚ v Poprade Ing. Róberta Bujalku.
Nosnou myšlienkou tohto stretnutia bolo otvorenie otázky budúcej aktívnej spolupráce oboch
miest v spoločensko-kultúrnej i sociálno-ekonomickej oblasti. Obe
zúčastnené strany prejavili nadšenie zo spoločného stretnutia
a vôľu spojiť svoje sily v riešení regionálnej problematiky v oblasti
rozvoja cestovného ruchu, miestnej infraštruktúry, prepojenia investičných zámerov oboch miest,
ktoré sú si blízke nielen katastrálnou nadväznosťou. Blízkosť Popradu a Svitu spočíva aj vo vzájomnej prepojenosti možností
vzdelania a zamestnanosti občanov oboch miest. Poprad je pre
našich obyvateľov atraktívny aj
z pohľadu nákupných, kultúrnych
a športových možností. Ako
okresné mesto má v Podtatranskom regióne pozíciu prirodzeného lídra a partnersky tak združuje okolo seba okolité obce
a mestá do celku, ktorý svojou
jednotou nadobúda rozmery neprehliadnuteľného hráča na poli
získavania zdrojov pre svoj rozvoj.
Z vyjadrení predstaviteľov mesta
Poprad na stretnutí vo Svite tiež
vyplynula snaha a vzájomnú kooperáciu budúcich územných plánov a projektov rozvoja športových a rekreačných aktivít,

o spoločnú cezhraničnú družobnú
spoluprácu a prípravu spoločenských a kultúrnych podujatí.
Počas stretnutia sa otvorila aj
téma členstva v občianskom združení ProTatry, ktoré sa aktuálne
formuje v regióne a usiluje o štatút MAS (miestna akčná skupina).
Svoj priestor dostala aj vízia prepojenia existujúceho cyklistického

chodníka na východ od Popradu
na Spišskú Belú a na západ od
Svitu cez Štrbu smerom na Liptov
a do Poľskej republiky, s úmyslom
vytvoriť cyklistickú trasu s dĺžkou
vyše 250km.
Z piatkového oficiálneho rokovania tak vyplynulo, že zámer spoločnej cesty pri riešení potrieb
obyvateľov oboch miest je vítanou
zmenou v doterajších vzťahoch
a vysiela tak pozitívny signál pre
okolité mestá a obce v našom regióne.
-dšFoto: S. Pjaták
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Verejná diskusia o meste a o tom, aké by sme ho chceli mať
Stretnutie sa konalo 23. februára 2015 v Dome kultúry a pozvanie naň prijalo
okolo 80 Sviťanov, od mládeže až po seniorov. Predchádzalo mu aj doručenia
vyplnených dotazníkov od občanov, ktoré spracovateľ ISRÚ predbežne vyhodnotil – prevzali 172 vyplnených dotazníkov, priebežne sa vykonáva aj prieskum
podnikateľského sektora v rámci mesta.
Na úvod Ing. Zima krátko informoval krokov v rámci rozvoja mesta.
Medzi najproblémovejšie oblasti podľa
o dôvodoch a cieľoch stretnutia, o proobčanov mesta Svit patria:
grame LEADER aj o OZ Pro Tatry. Mgr.
Osifová zo spoločnosti Mediinvest Cons Nedostatok pozemkov na výstavbu
sulting predstavila občanom činnosť zdrunových domov
ženia Pro Tatry a jeho perspektívy v rámci
sObmedzenia pri parkovaní miestnych
prístupu LEADER. Prečítala vyhodnotenie
doteraz odovzdaných dotazníkov, pričom obyvateľov
uviedla najčastejšie sa vyskytujúce prosNedostatočná údržba verejných prieblémy a námety na realizáciu konkrétnych stranstiev

sNevyužitie potenciálu cestovného ruchu (napr. bagroviská)
sSlabá informovanosť zo strany mesta,
sStagnácia podnikateľskej sféry,
sObmedzenia občanov Pod Skalkou
(MHD, obchody a pod.)
sNedostatok pracovných miest.
Ing. Zima za mesto a prítomní občania
po aktívnej diskusii spolu zadefinovali priority, s ktorými budú vystupovať v plánoch
v rámci MAS. Hoci oblasti do SWOT analýzy boli mnohé, stanovili sa nasledujúce
tri ciele (oblasti):
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Pošlite svoje tipy na Ceny mesta a Ceny primátora
Tak, ako každý rok, i tento si chce mesto uctiť občanov, ktorí sa významnou
mierou podieľali na rozvoji mesta v rôznych oblastiach života.
Keďže sa vždy snažíme pristupovať k
oceňovaniu čo najobjektívnejšie, každoročne sa aj prostredníctvom týchto novín
obraciame na širokú verejnosť, aby nám
písomne (do konca apríla 2015) doručila
svoje návrhy na ocenenie osobností Cenou mesta pre tento rok.
Je potrebné, aby spĺňali nasledujúce
kritériá určené štatútom mesta:

v vynikajúce tvorivé výkony a významné
výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejno – prospešnej činnosti
v významné pričinenie sa o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí
v 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 tohto roku sa nám s vašou
pomocou podarí nezabudnúť na nikoho,
kto si takúto pozornosť zaslúži.
-vž-

Verejná diskusia o meste a o tom, aké by sme ho chceli mať.
(Dokonč. z 1. strany)
1. „bagroviská“ – jazero a areál v majetku mesta, ktorý po ťažbe štrku možno
upraviť na atraktívnu lokalitu pre využitie
nielen miestneho cestovného ruchu, relaxu
a športu.
2. cyklochodník – na trase Svit – Batizovce – Tatry (prípadne aj Lopušná dolina,
cez PSK sa rieši trasa Svit – Lučivná –
Štrba).
3. športoviská – potreba verejne prístupných ihrísk v meste
Ďalšie dôležité oblasti podľa dotazníkov a diskusie občanov:
s Domov dôchodcov / centrálny dom
soc. služieb v budove bývalého MsÚ
s Zbúranie budovy píly
s Chodníky – rekonštrukcia, dostavba
s Cesty – rekonštrukcia
s Zamestnanie v priemysle
s Rozvoj cestovného ruchu (napr. skokanské mostíky a súvisiaca infraštruktúra)
s Výstavba podjazdu smerom na Bati-

zovce z dôvodu budovania vysokorýchlostnej železnice
s Výstavba protihlukovej steny od diaľnice vysadením stromov
s Rozšírenie kapacity MŠ
s Výstavba športovísk a detských ihrísk,
s Odstránenie skládky asfaltového odpadu
s Zbúranie budovy motorestu a starej
píly atď.

Zaujímavým hodnotením mesta v rámci
dotazníkov je konštatovanie: „Svit je malé
kompaktné mesto – veľ kosťou dedina, ale
funkciami mesto“.
Hoci rozvoj mesta a územia predstavuje
neľahký a dlhý proces, dôležitý je postup
„zdola nahor“ a tiež ochota občanov aktívne sa podieľať na živote v meste.
Mgr. Dana Osifová
Foto: S. Pjaták
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V stredu 18. februára absolvoval primátor Ing. M. Škvarek (druhý sprava)
sériu pracovných stretnutí vo Važci,
Liptovskom Hrádku a v Liptovskom
Mikuláši. V sprievode viceprimátora
Ing. Ivana Zimu a prednostu MsÚ Svit
Ing. Stanislava Kopčáka postupne navštívili svojich partnerov a kolegov v regióne, s úmyslom nadviazania vzťahov
pre budúcu možnú spoluprácu.
Prvé kroky tímu smerovali na Obecný
úrad Važec, kde ich priateľsky privítal starosta obce Ing. Milan Lištiak. Rokovania
boli zamerané na predstavenie myšlienky
prepojenia existujúcich cyklistických trás.
Jednou z možných variant západného napojenia by mohla byť trasa cez obec Važec, ktorá by obci priniesla dopyt po službách návštevníkov cyklistického chodníka.
Po priateľskej návšteve vo Važci nasledovalo stretnutie s pani Marcelou Herichovou, manažérkou Miestnej akčnej skupiny (MAS) Horný Liptov v Liptovskom
Hrádku. Predmetom stretnutia bolo získať

poznatky o predpokladoch pre úspešné
fungovanie MAS, nakoľ ko myšlienka jeho
vytvorenia je momentálne pre nášu lokalitu aktuálna.
Návšteva Liptova pokračovala stretnutím s primátorom mesta Liptovský Mikuláš

Ing. Jánom Blcháčom. Rokovanie sa nieslo
v duchu otvorenosti a vôle komunikovať
spoločné projekty prinášajúce spoločenský a hospodársky úžitok obyvateľom pod
Tatrami.
Text a foto: -dš-

Podpis dodatku k Zmluve o dodávke tepla
V utorok 10. februára 2015 došlo v sídle spoločnosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s. k podpisu Dodatku k Zmluve
o dodávke a odbere tepla s BYTOVÝM PODNIKOM SVIT, s.
r. o. Podpisu dodatku predchádzalo pozvanie partnera na
návštevu prevádzok Energochemu za prítomnosti predsedu
predstavenstva Ing. Vladimíra Baloga, podpredsedu a riaditeľa spoločnosti Ing. Petra Ferjančeka a finančného riaditeľa Ing. Mariána Kacvinského.
Konateľ ku BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s. r. o. , Ing. Danu
Meriačovú sprevádzal počas
návštevy primátor mesta Ing.

Miroslav Škvarek. Hostia tak
získali možnosť nahliadnuť do
priestorov moderne technicky
riešenej elektrárne, ktorá zá-

sobuje elek- trickou energiou
rozsiahly priemyselný areál ale
aj verejnú sieť. Vďaka mnohým
jedinečným technickým riešeniam, ktorými elektráreň disponuje, patrí medzi ekologicky zamerané elektrárne. Súčasťou prezentácie bola aj
ukážka zariadení úpravy technickej a pitnej vody v rámci
firmy.
Pravidelnosť dodávok tepla
prostredníctvom spoločnosti
Energochem z nej robia pre
mesto Svit a jeho obyvateľov

stabilného a seriózneho partnera, ktorý vďaka svojim kapacitám dokáže zabezpečiť
dodanie tepla pre domácnosti
a firmy aj v prípade mrazov až
do teploty -50°C. Spoločnosť
zároveň patrí medzi významných zamestnávateľov na
území nášho mesta.
Vedenie spoločnosti počas
rokovaní prejavilo tiež vôľu
spolupracovať s mestom na
spoločných projektoch s priamym úžitkom pre občanov.
-dš-

Dobro, ktoré ma dojalo
Po tom, ako mi zatelefonovali zo Základnej školy Ul. mieru
vo Svite, aby som sa na chvíľu zastavila v riaditeľni, som
sa tam s malou dušičkou pomaly vybrala...

Na obr. riaditeľ ka Bytového podniku SVIT, s. r. o., Ing. Dana
Meriačová a riaditeľ spoločnosti Chemosvit Energochem,
a. s. Ing. Peter Ferjanček.
Foto: Eva Potočná

Moje prekvapenie bolo obrovské – škola nám odovzdala časť
výťažku z vianočného Jarmoku Dobra, ktorý sa konal v decembri
2014. Keďže sa sama starám o tri vnúčatá, jedna je absolventkou
Hotelovej akadémie v Kežmarku, vnuk je žiakom tejto školy a
tretí navštevuje materskú školu, je to veľ ká pomoc v starostlivosti o deti. Chcela by som sa touto cestou veľmi pekne poďakovať základnej škole, pani riaditeľ ke Ing. Elene Berezovskijovej,
všetkým žiakom a zamestnancom školy, ktorí sa zúčastnili Jarmoku Dobra, za toto milé prekvapenie, ktoré je veľ kým prejavom úcty a solidarity. Zo školy som odchádzala dojatá a so
slzami v očiach. Ďakujem.
Ľ ubica Kederová
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I táto pieseň nám pripomína fašiangy, ktoré sa končia Popolcovou stredou. Počas fašiangov sa organizujú svadby, zábavy, plesy, príjemné posedenia pri
muzike s priateľmi. V tomto období sú tradičnou pochúťkou vyprážané šišky, fánky a iné dobrotky, ktoré
sme aj my pripravili pre naše členky Únie žien vo
Svite. Ďakujeme všetkým tým, ktoré prišli na príjemné
posedenie pri šálke čaju a šiškách s dobrou náladou.
Oddýchnuť si a odreagovať sa od denných starostí.
Nastal teda čas na zamyslenie sa a prípravy na Veľkonočné sviatky.
Z. Ilčíková
Zvyky spojené s fašiangami si pripomenula stovka
seniorov 17. 2. v Kultúrnom dome – Pod Skalkou.
Skupina Svittasenior rozbehla zábavu s hudbou,
tancom, spevom, tombolou a pochovaním basy.
Fašiangová zábava bola spojená aj so zabíjačkou.
O hudbu sa postarala seniorská skupina Bôrik pod
vedením Emila Horňáka.
Foto: Ľ. Rešovská

Jedno štvrtkové poobedie
Najväčší sviatok akademického športu planéty sa stal skutočnosťou
a od 24. 1. – 1. 2. 2015 sa na Štrbskom Plese uskutočnila 27. Svetová
zimná univerziáda. Teší nás to o to viac, že je to len niekoľko kilometrov
od nášho, síce rozlohou neveľkého, ale o to krajšieho mestečka Svit.
A tak, ako správna podtatranská škola,
rozhodli sme sa 29. 1. vymeniť aspoň na
chvíľu školské lavice a vyučovanie za športové dopoludnie, ktoré sme spojili s povzbudzovaním a podporou športovcov.
Predmety, ako matematiku, slovenčinu,
angličtinu a iné, sme nahradili oveľa atraktívnejšími činnosťami- gúľaním sa dolu
kopcom, poriadnou guľovačkou, ochutnávaním všelijakých dobrôt, behaním po
mostíkových schodoch a šmýkaním sa po
ľade. Počasie nám celkom prialo, deti obdivovali výkony športovcov, každý mal

svojho favorita, ktorému držal
palce. Nielen horúci čaj , ale i čaro
tatranskej prírody zahrialo naše dušičky a my sme sa, síce uzimení,
ale plní dojmov a zážitkov vrátili
do našej školičky, kde nám naše
pani kuchárky navarili výborný segedínsky guláš. Čerstvý horský
vzduch urobil svoje a žiaci odnášali
prázdne taniere.
Sme radi, že sme boli svedkami
takejto veľ kej športovej udalosti a ukázali
sme deťom, že aj šport a pohyb na zdra-

vom vzduchu nám môže poskytnúť veľa
radosti a zábavy. Športoví nadšenci
zo ZŠ Komenského 2, Svit

VANSOVEJ LOMNIČKA

Súčasťou súťaže bola i výstava kníh.

Okresného kola v prednese poézie a prózy Vansovej Lomnička sa tohto roku zúčastnilo rekordne málo súťažiacich. Porota v zložení Mgr. Luďa Szabová, Mgr.
Mirka Dlugošová a Danka Rožárová si vypočula šesť súťažných prednesov a rozhodla, že na krajské kolo, ktoré sa bude konať 21. marca 2015 v Stropkove postúpili
z mladšej kategórie študentka Cirkevného gymnázia v Poprade Adriana Glodžáková
a v kategórii nad 25 rokov PaedDr. Z. Birčáková, taktiež z Popradu( na foto sú obe
strede). Držíme im palce, aby úspešne reprezentovali náš okres.
-vž-
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Na výchovnom koncerte si zatancovali nielen účinkujúci, ale i žiaci
V utorok 17. februára 2015 sa
školáci ZŠ Mierová vo Svite zúčastnili výchovného koncertu
UMENIE TANCA.
Účinkujúci tanečníci z Prešova
im predstavili latinskoamerické
tance slovami i názornými ukážkami. Po zhliadnutí týchto ukážok a vytlieskaní príslušných rytmov si zatancovali i samotní
žiaci.
RNDr. Danica Božová

Deň sv. Valentína
oslavili tancom

Žiaci a učitelia oslavovali Deň sv.
Valentína tancom.
V piatok 13. februára sa v telocvični ZŠ Mierová vo Svite stretli
žiaci a ich učitelia, ktorí si spoločne
zatancovali na známu skladbu
„Deti ráje“. Všetci účastníci tancovali pod vedením vyučujúcej telesnej výchovy Mgr. Moniky Jakubčákovej, ktorej s predvádzaním
ta- nečných prvkov pomáhali žiaci
9. B.
RNDr. Danica Božová

Kamarátka škola alebo zápis prváčikov

Koncom januára sa ZŠ Komenského stala centrom diania zaujímavých aktivít. Deň otvorených dverí bol doobeda určený pre našich najmenších kamarátov z materských škôl,
no a poobede sa na naše triedy, učebne, telocvične či jedáleň prišli pozrieť aj ich rodičia.
Pre budúcich prvákov boli nielen rodičia, ale aj papierové paintingu. Naša škola sa ozýpripravené všakovaké činnosti, papagáje či skutočné živé vala radosťou a smiechom a to
ktorými sme im ukázali, čo vtáky. Naši noví žiaci boli od- je to, čo nás veľmi teší a motivšetko na nich vo veľ kej ružo- vážni, ukázali čo všetko vedia, vuje do ďalšej práce, aby sme
vej škole od septembra čaká. akí sú šikovní a ako veľmi sa deťom vedeli aj naďalej
s úsmevom rozumieť, vychoDeti si vyskúšali interaktívnu na školu tešia.
Po úspešnom zvládnutí zá- vávať a vzdelávať ich.
tabuľu, zacvičili si v telocvični,
Mgr. Erika Antalová
vyrobili vlastný výrobok, po- pisu na deti čakalo ešte malé
zreli sa ako to vyzerá na vy- prekvapenie v podobe face učovacej hodine, dozvedeli sa
čo-to z dopravnej výchovy aj
anglického jazyka a nakoniec
si sami „upiekli“ ovocný špíz
s čokoládou. Veselé a sladké
dopoludnie im spríjemňovali
obľúbené rozprávkové postavičky Máša a medveď.
Malým návštevníkom sa
v našej škole tak zapáčilo, že
už o niekoľ ko dní sme ich
opäť s veľ kou radosťou privítali na zápise prvákov, ktorý
bol tento rok veľmi vydarený
a tak trocha aj „uletený“. Naši
budúci prváci vstúpili do brazílskeho pralesa z rozprávky
RIO.
K zápisu ich sprevádzali

Na okresnej BIO
olympiáde
V Poprade sa začiatkom februára konalo Okresné kolo
biologickej olympiády kat. C,
pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ
a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Najúspešnejší
postúpili do krajského kola v
Prešove 15. marca 2015.
V projektovej časti budú okres
Poprad reprezentovať Matej Zámečník zo ZŠ Spišské Bystré
a Sára Pavlovičová zo ZŠ Mierová
Svit.
Žiačky 9. B našej školy Zuzana
Krettová a Sárka Pavlovičová súťažili i v teoreticko – praktickej
časti, kde sa stali úspešnými riešiteľ kami. Zuzka obsadila 6. a Sárka 8. miesto.
RNDr. Danica Božová

Letný čas

A je to zasa tu. V tomto mesiaci opäť príde zmena zimného času na letný čas - a to
v nedeľu 29. marca 2015, keď
v noci zo soboty na nedeľu
zmeníme čas z 2:00 na 3:00.
Stanovenie začiatku a konca
letného času vyplýva z európskej smernice.
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Ocenená žiacka literárna tvorba
O tom, že talenty Svitu sa nachádzajú nielen v športe svedčia i úspechy našich
žiakov v iných oblastiach. Po čase vám prinášame ukážku z literárnej tvorby. Tentokrát
13-ročnej Simonky Poláčekovej, možno budúcej spisovateľ ky, ktorá je žiačkou ZŠ na
Mierovej ulici. V minulom roku za ňu získala ocenenia na literárnych súťažiach.

Splnený sen

Ako malá som celé hodiny ležala v tráve
a premýšľala nad tým, aké úžasné by bolo
nájsť kľúčik od dverí do iného bytu alebo
rovno do iného sveta. Priala som si, aby
sa svet obrátil hore nohami. Alebo aby zanikla gravitácia. Alebo aby som rozumela,
čo hovoria zvieratá. Čím som bola staršia,
zisťovala som, že tento sen sa nikdy nemôže uskutočniť. A tak som začala splývať
s realitou. Ráno som unavene vstávala do
školy, unudene som prečkávala vyučovanie
a opäť som sa unavene vracala domov.
Až kým sa mi v jeden obyčajný pondelok, len tak pod nohami, z ničoho nič neobjavil maličký kľúčik. Trblietal sa v slnečných lúčoch, ktoré naňho svietili. Ale čo
mám s ním urobiť? Nájsť jeho majiteľa
alebo ho nechať na mieste? Prepadali ma
úzkostné otázky. Keďže som si nedokázala
na tieto ani ďalšie podobné otázky odpovedať, rozhodla som sa ho nenápadne
šupnúť do vlastného vrecka. S nejakým

čudným nadšením som sa ponáhľala domov.
U nás to vyzeralo ako obvykle. NIKOHO
tam nebolo. Pretože mama stále pracuje
a oco je na služobnej ceste. Ešte s nami
býva babka Rita a dedko Jozef, ale oni
boli na schôdzke seniorov (obaja už majú
cez 60). Samozrejme nemôžem zabudnúť
na Blaise. Mačiatko. Už dva dni ho neúspešne hľadám.
Dotrepala som sa do mojej izby (to je
moja najobľúbenejšia miestnosť v dome)
a vytiahla som z vrecka dôležitý nález (kľúčik). Zrazu som začula tiché mňaukanie,
pripomínalo mi to našu Blaise. Zvuk vychádzal z podkrovia, tak som sa rozhodla
vypátrať, čo je vo veci. Ale žiadne prekvapenie sa nekonalo. Bola to Blaise. Chudinke sa zamotal chvost o kaktus, ktorý
tam trčí už päť rokov. Okamžite som jej
pomohla odmotať sa.
Zrazu ma v diaľ ke zaujalo čosi veľ ké,
biele. Bolo to prekryté zaprášenou
plachtou. Pokušeniu pozrieť sa, čo to je,

Túlavé zvieratká v meste
V rámci zbierania dotazníkov pri verejnom stretnutí občanov
nám bol doručený list od nepodpísanej občianky, ktorým
apeluje na primátora a poslancov, aby mesto venovalo viac
pozornosti túlavým zvieratkám, najmä mačkám. Keďže si myslíme, že ide o veľmi aktuálnu problematiku, časť z jej listu
napriek anonymite autorky uverejňujeme.
Túlavých psíkov mestská polícia odchytáva a dáva do útulku.
Horšie je to už s mačkami – mačiatkami. Vieme, že mačka kŕmi
svoje malé určitú dobu a potom ich opúšťa. Tie, ktoré sa narodia
koncom jesene zostávajú osamotené a v zime si ťažko nájdu
potravu. Problémom je, že náš zákon o veterinárnej starostlivosti
síce ukladá starostom povinnosť zabezpečenia odchytu túlavých
zvierat a povinnosť uzatvorenia zmluvy s útulkami a karanténnymi stanicami, ktoré ich kastrujú, ale skutočnosť je taká, že si
ju neplnia. Kým zákon nehovorí konkrétne o mačkách, radi sa
z toho vyzúvajú a situáciu riešia zákazom ich kŕmenia na ulici
a pokutovaním za porušenie tohto zákazu.
Nezabúdajme, že akékoľvek zabíjanie mačiek je trestným činom a že usmrtiť zvieratko môže iba veterinár eutanačnou injekciou. Aj v mojom okolí sú ľudia – dospelí muži, ktorí, ak vidia
sedieť mačku na tráve, hádžu do nej kamene. Ak ju zmrzačí,
kto sa o ňu postará? Malo by sa to trestať – je to týranie zvierat.
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sa nedalo odolať. Tak som sa pomaly a nenápadne približovala. V duchu som už
očakávala prevratný objav, ktorý vyvráti
niektorý z dospeláckych. Odkryla som
plachtu a nič. Obyčajné zrkadlo s kľúčovou
dierkou a súvetím: Do ríše splnených snov.
Hneď som vybrala svoj zväzok a začala
strkať kľúčiky jeden po druhom. Ostával
už iba jediný, ten, ktorý som našla na chodníku. Posledný pokus. Ako v mojich detských predstavách. A čo vidím? Hotový
raj. Rodičia nemusia pracovať a my deti
nemusíme chodiť do školy. Nemusíme
dojedať obedy z nedele ani behať na telesnej, ani sa nikam ponáhľať. A už vôbec
nemusíme hrať hodinu na flaute. A môžeme byť vonku s kamošmi do koľ kej
chceme. Všetko funguje ako švajčiarske
hodinky. Prezidenti sú totiž deti s dobrými
úmyslami.
Hodiny odbili jednu a ja som ako pomätená stála v podkroví. Nemohla som
uveriť vlastným očiam. Zistila som, že v sny
netreba prestávať veriť. A nezáleží na tom,
čo si myslia ostatní, ale čo si myslíme my
sami.
A čo som urobila s nájdeným kľúčikom?
Každý deň som navštevovala krajinu zázrakov.
Simonka Poláčeková

A čo trápi vás....?

Vážení čitatelia,
Každý deň chodíme po našom meste a podvedome
i vedome vnímame jeho krásu, kúzlo, prostredie,
v ktorom žijeme. A mnohé veci sa nám určite nepáčia
- a pritom často ide o nedostatky, ktoré by sa ľahko
dali napraviť, odstrániť, alebo prinajmenšom začať
hľadať cestu k ich náprave. Treba ale o nich vedieť.
A tak dávame tieto stránky k dispozícii aj pre vaše
podnety. Choďme s očami otvorenými, všímajme si,
rozmýšľajme, ako naše mesto skrášliť, vylepšiť po
všetkých stránkach. Prichádzajme s nápadmi a realizovateľnými návrhmi.
Vaše podnety radi uvítame na redakčnej e-mailovej
stránke: veronika.zoldakova@svit.sk, alebo na našu
adresu: MsÚ, Redakcia Mesto Svit, Hviezdoslavova
33, Svit.
Ochranári sa zhodujú, že ak chceme pomôcť pouličným mačkám, musíme ich sterilizovať. To je jediný spôsob, ako regulovať
ich počet a zároveň im uľahčiť život.
V niektorých svetových metropolách, napr. belgickom Bruseli
špeciálni zamestnanci na stanovených miestach denne mačky
dokrmujú.
Aj na Slovensku sa nájdu ľudia, ktorí za vlastné peniaze odnášajú tieto „tuláčky“ na strerilizáciu, kŕmia ich. Myslime na to, že
mačky sú cítiace bytosti a rovnako ako my potrebujú jedlo, bezpečie a lásku. Vo Svite pri jednej bytovke dva dni mňaučali tri
maličké, matkou opustené mačiatka. Nikto si to ani nevšimol,
až nakoniec zomreli.
Preto vás, kompetentných vo vedení mesta, prosím, urobte
v tejto veci niečo aj pre mačičky vo Svite.
Obyvateľka Svitu

Mesto Svit
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Senior ombudsman navštívil
takmer 600 seniorov
O pomoc senior ombudsmana dôchodcovia žiadajú často
po rokoch strávených na súdoch a úradných ťahaniciach.
Nie vždy vie pomôcť hneď, no poradiť sa s ním môžete na
bezplatnej telefonickej linke 0800 222 285.
Do polovice februára pracovníci kancelárie senior
ombudsmana v denných centrách pre seniorov a v organizáciách Jednoty dôchodcov na
Slovensku v Prešovskom kraji
navštívili už takmer 600 seniorov. A na čo by si dôchodcovia
mali dať veľ ký pozor? Nikdy
nikoho cudzieho nepúšťať do
bytu, ani keď chce "len" povysávať moderným vysávačom.
Nenechať sa neznámymi zviesť
po ceste do nemocnice. Neveriť reklamám a rôznym výhodným akciám. Nepreberať si
neobjednané zásielky. Neobjednávať si cez telefón. Nechodiť na predvádzacie akcie, ani
sa nenechať nahovoriť na

usporiadanie posedenia s priateľmi doma. Nepodpisovať
zmluvy medzi dverami a bez
toho, aby sa o obsahu zmluvy
ešte pred podpisom s niekým
poradili. Nehovoriť cudzím ľuďom svoje meno, dátum narodenia, číslo telefónu, ani adresu. Nepožičiavať peniaze
a nezachraňovať ľudí v domnelej núdzi. A najmä, ak si niečím
nie sú istí, alebo si uvedomia,
že spravili chybu, povedať to
hneď svojim deťom. Nie je
hanbou sadnúť na lep podvodníkom, veľmi často sú ich obeťami aj mladí a vzdelaní ľudia.
Petra Vargová Čakovská
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S. O. S. Poprad

Korčuľovanie v maskách

Korčuľovanie - šport, ktorý nie je na výbavu príliš náročný,
šetrí kĺby, posilňuje kondíciu, dá sa robiť na čerstvom vzduchu, nepotrebuje účasť spoluhráčov a rezerváciu športoviska.
Žiaci ZŠ Komenského Svit si klzisko pri hoteli Mladosť rezervovali, aby sa zabavili vo fašiangovom duchu a v karnevalových maskách. Niekto robil na korčuliach prvé kroky, iní boli už zdatnejší,
ale všetci sa veselo preháňali po klzisku. Čaj, podávaný umrznutým
a skrehnutým maskám, azda nechutil nikdy tak dobre a nezohrial
viac, ako tento mrazivý večer. Aj organizované súťaže na ľade vyčarili úsmev na tvárach detí. Rodičia sledovali ich výkony a určite
v spomienkach zablúdili do obdobia, keď sa aj oni pod lesom
korčuľovali. Dúfame, že sa táto akcia stane tradíciou. Ďakujeme
Technickým službám, že sa nám postarali o vyčistenie klziska.
M. Molnárová, ZŠ Komenského Svit

Mladí hasiči uspeli v zahraničí

Koncom februára sa v českom mestečku Havířov konal
XXVI. ročník halovej pohárovej súťaže mladých hasičov,
krorá bola zároveň XIX. ročníkom neoficiálnych majstrovstiev Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska.
Súťaže sa zúčastnili aj mladí hasiči zo ZŠ Mierová vo Svite,
ktorí vytvorili zmiešané družstvo spolu so žiakmi zo ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves. V družstve mladších žiakov nás reprezentovali Radovan Nagy, Samuel Bohunčák, Tomáš Štinčík a Magdaléna Štinčíková.
V konkurencii 38 družstiev obsadili celkové tretie miesto
a priniesli si domov bronzové medaily. V štafete 4 x 40 metrov
obsadili druhé miesto. Medzi staršími žiakmi súťažil Radoslav
Vendrinský, ktorého družstvo sa spomedzi 48 tímov stalo
celkovým víťazom a Majstrom ČR a SR.
Na foto hore zľava: piataci Tomáš Štinčík, Radovan Nagy,
Samuel Bohunčák, Radoslav Vendrinský, dole druháčka Magdalénka Štinčíková.
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Z NARODILI SA

Lukáš Koky, Simon Handzuš, Oskar Terneny, Katarína Bohatová, Oskar Revák, Barbora Pechová, Rastislav Kušmírek

Y MANŽELSTVO UZATVORILI

Pavol Papcún a Lýdia Milecová, Jozef Lakatoš a Mária
Mirgová.

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
február

70 ROKOV

MUDr. Mária Černáková, Janka Jecušková, Jozef Cupjak,
Ivan Kolesár, Michal Trhaj.
75 ROKOV

Mária Jeseňáková, Alžbera Očvárová, Vasil Kuzmiak, Emília Pitoňáková, Angela Cuníková.
80 ROKOV
Emília Hricová, Ľudmila Miroškynová.
85 ROKOV

Zuzana Froncová – január 2015, február- Juliana Sýkorová, Mária Dunajová.
92 ROKOV
Meta Eleon Zacharová.

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Dušan Šerfel (68), Štefan Uhlár (63), Ladislav Chládek
(88), Jozef Zelený (82).

Mesto Svit

vás pozýva na jedinečný koncert

LA GIOIA

s hudobným hosťom Natáliou Hatalovou
5. mája 2015 o 18. 00 hod. v DK Svit
Vstupné: 12, -€ v predpredaji, v deň koncertu 15, -€
Predpredaj:
MsÚ Svit, odd. kultúry,
č. dv. 116, 052/7875 114, 0908406147
Reštaurácia DK Svit: 7755 201
Predajňa Tescoma, Nám. sv. Egídia Poprad,
č. t. 0904 658 812

SLOVENSKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
pozýva priaznivcov
na celoslovenské stretnutie jaskyniarov

SPELEOMÍTING
dňa 28. marca 2015 od 9:00 v Dome kultúry vo Svite.
* objavy prieskumu jaskýň
* výstava fotografickej a mapovej dokumentácie.
* ocenenie najvýznamnejších speleologických aktivít členov SSS na Slovensku a v zahraničí.
* 3D filmy z jaskyne Štefanová v Demänovskej doline,
z jaskýň v Iráne a Venezuele.
* veselé jaskyniarske pesničky v podaní Kortmanovcov.

= Spomienky
27. marca si pripomenieme 5 rokov od smutnej
chvíle, kedy nás
náhle
opustil
manžel, otec a
dedko

Ján Šašura.

Vás, ktorí ste ho poznali, prosíme o
tichú spomienku. Ďakujeme a s láskou spomíname. Smútiaca rodina

9. apríla si pripomenieme 15. výročie, čo nás navždy opustil náš
manžel, otec a
starý otec

Karol Maliňák.

Kto ste ho poznali, prosím, venujte mu tichú spomienku.
Ďakuje smútiaca rodina.

Inzercia
n Byliny odstránili hemoroidy
a psoriázu. Tel. 0905 801 108.

n Predám mraziaci box 320 l a chladničku 175 l. Cena dohodou. Č. tel. 0907
200 806.

n Predám málo používaný šijací stroj
Lucznik 438. Stroj je skrinkový, má 18
programov, elektrický aj nožný pohon.
Tel.: 0910 360 402, 052 7755818.

Mesto Svit
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mesiac knihy

2. marca Informačná výchova – Rodina
ZŠ Komenského Svit, 2. A
3. marca Slávnostný zápis prvákov
ZŠ Komenského Svit
4. marca Beseda - Pavol Dobšinský
Ľudová rozprávka (Soľ nad zlato)
ZŠ Komenského Svit, 2. A, 2. B,
2. C
5. – 6. marca Slávnostný zápis prvákov
ZŠ Mierová Svit
10. marca Beseda - Pavol Dobšinský
ZŠ Mierová Svit, 6. B, 2. A
11. marca Literárna súťaž Osmijanko
ZŠ Mierová Svit
12. – 13. marca
Informačná výchova – vznik
a výroba knihy
MŠ Mierová Svit

Mirizmá Kirkov a Mestská knižnica vo Svite
vás pozývajú

na stretnutie s Evitou Urbaníkovou

16. marca Deň ľudovej rozprávky
17. marca Hovorená bibliografia pre ZŠ
18. marca Beseda so spisovateľom Branislavom Jobusom
pre deti ZŠ Svit
19. , 20. a 23. marca Hovorená bibliografia pre ZŠ
24. marca Beseda so spisovateľkou Evou
Urbaníkovou
pre verejnosť o 13:00 hod.
v priestoroch nad poštou
25. a 26. marca Hovorená bibliografia pre ZŠ
27. marca Noc s Andersenom
Medzinárodné podujatie
nočný program v knižnici

–

23. – 27. marca Týždeň Slovenských knižníc
Bezplatný zápis nových čitateľov
30. marca o 13.30 - nad poštou
Stretnutie seniorov
s ombudsmanom

AXA fond podporil tucet mladých talentovaných študentov
Grant získala aj čerstvá

absolventka ZŠ Mierová vo
Svite Nela Gloríková
30. januára 2015 sa v Bratislave
stretlo dvanásť talentovaných študentov – vedcov a umelcov, ktorí
uspeli vo výbere o grant z AXA
fondu na základe úspešných výsledkov, ktoré dosiahli v minulých rokoch.
Viac informácií záujemcovia môžu
nájsť na
https://www. axa. sk/o-nas/pre-media/archiv-tlacovych-sprav/2015/axafond-prerozdelil-dalsich-24-000%E2%82%AC, -celkovo-uz/
Medzi tuctom finalistov, ktorí získali
grant na podporu ďalšieho vzdelávania
a odborného rastu bola aj čerstvá absolventka ZŠ Mierová vo Svite Nelka Gloríková, ktorá sa štyri roky veľmi intenzívne venovala ornitológii a mimoriadne
úspešne reprezentovala našu základnú
školu a mesto Svit.

V súčasnosti je študentkou prvého ročníka
Gymnázia Kukučínova v Poprade, kde dosahuje výborné študijné výsledky a pokračuje
vo vedeckej práci.
RNDr. Danica Božová

Mesto Svit
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Projekt žiačky 9. B: Chránené

rastliny územia Baba pri Svite

V okresnom kole biologickej olympiády Sárka Pavlovičová, žiačka
9. B ZŠ Ul. mieru obhajovala projekt na tému Chránené rastliny
územia Baba pri Svite.
Na základe štvorročných vychádzok do terénu, po konzultácii s vyučujúcou biológie, Ing. Tomášom Dražilom, PhD. a prácou s literatúrou
Sárka zistila, že v súčasnosti sa v PR Baba nachádzajú dva druhy chránených rastlín európskeho významu a dvanásť druhov národného významu. Tieto chránené druhy sú v súlade s najnovšou vyhláškou.
V tabuľ ke sú uvedené ich názvy, spoločenská hodnota jedinca a obdobie kvitnutia.
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Druh
Spoločenská hodnota (v €) Doba kvitnutia
Šafran karpatský (Crocus heuffelianus)
N 9, 95 marec- apríl
Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica
E 16, 59 marec- apríl
Lykovec voňavý (Daphne cneorum)
N 26, 55 máj
Soldanelka karpatská (Soldanella carpatica) N 16, 59 marec- máj
Prvosienka holá (Primula auricula)
N 16, 59 apríl - máj
Dryádka osemlupienková ( Dryas octopetala) N 26, 56 máj
Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus) E 99, 58 jún- júl
Prilbica moldavská (Aconitum moldavicum) N 9, 95 jún - júl
Plamienok alpínsky (Clematis alpina)
N 9, 95 jún
Mečík škridlicovitý( strechovitý)
N 25, 55 jún - júl
(Gladiolus inbricatus)
Päťprstnica voňavá (Gymnadenia odoratissima N 16, 59 jún - júl
Krúštik tmavočervený (Epipactis atrorubens) N 9, 95 júl
Prilbovka červená (Cephalantera rubra)
N 16, 59 júl
Žltohlav európsky (Trolllius europaeus)
N 9, 95 jún – august
(Legenda: E - druh európskeho významu, N- druh národného významu)

Pre záujemcov o bližšie informácie je
k dispozícii poster, ktorý Sárka zhotovila,
wordová a powerpointová prezentácia.
O pár dní už niektoré z vyššie uvedených druhov začnú kvitnúť. Možno sme
vás motivovali k osobnej návšteve územia Baba pri našom meste.
D. Božová
Prilbica moldavská
Pozorujeme črievičník.

Lykovec voňavý

V ZŠ na Mierovej ulici

Žatva úspechov

Každý školský rok sa nesie v znamení vedomostných, umeleckých a športových súťaží. Dávnou tradíciou našej školy
je zapojiť do týchto súťaží čo najväčší počet žiakov. Účasť
na súťažiach je potvrdením sústavnej a hlavne kvalitnej práce
pedagógov s talentovanými žiakmi. Príprava na ne je zároveň motivujúcim faktorom pre žiakov pri výbere strednej
školy, v príprave na svoje budúce povolanie, ale aj príležitosťou zasúťažiť si v školskom kole a súperiť s ostatnými o
postup do vyššieho kola. Aj v tomto školskom roku sme už
absolvovali niekoľko súťaží s úspešnými výsledkami. Doteraz
sa súťaží zúčastnilo takmer 55 žiakov.
Žatvu najväčších úspechov
sme začali dvoma 3. miestami
žiakov Jakuba Habaja, Adriána Mlynarčíka a Sebastiána
Hudáka v okresnom kole technickej olympiády. Nasledovalo
5. miesto Sáry Senderákovej
v okresnom kole olympiády
slovenského jazyka, 8. miesto
Emmy Brontvayovej a Adriány Neuwirthovej v okresnom kole olympiády anglického jazyka, Emma dosiahla aj
3. miesto v okresnom kole
olympiády nemeckého jazyka
a 3. miesto v okresnom kole

dejepisnej olympiády. Okrem
Emmy a všetkých ostatných súťažiacich nás v dejepisnej súťaži
potešila Beáta Beňová, ktorá
vo svojej kategórii obsadila vynikajúce 2. miesto a postupuje
do krajského kola. V okresnom
kole geografickej olympiády
dosiahol vynikajúce 3. miesto
Šimon Matušek. Výrazné boli
umiestnenia žiakov aj v súťažiach s prírodovedným zameraním – 4. miesto Patrika Lihana v okresnom kole
matematickej olympiády, 4.
miesto Sáry Pavlovičovej

v okresnom kole biologickej
olympiády a taktiež postup do
krajského kola. Významným
úspechom je aj umiestnenie
chlapcov v okresnom kole basketbalu žiakov, kde naše družstvo získalo striebro. Žiaci našej
školy nás aj naše mesto Svit
úspešne reprezentovali aj v hasičskej súťaži (Tomáš Štinčík
a Magdalénka Štinčíková),
v lukostreľ be (Jakub Habaj,
Stano Baláž, Kaja Cehulová,
Matúš Zboinský, Simona Poláčeková), v plávaní (Lilian
Slušná), v zjazdovom lyžovaní

(Martin Ferjanček). Všetkým
patrí naše uznanie.
Po tomto úspešnom polroku
pokračujeme v zapájaní sa do
ďalších, pre nás pripravených
výziev. Verím, že vďaka svedomitej príprave žiakov a odbornému vedeniu ich pedagógov,
budeme rovnako úspešní ako
doteraz. Ďakujem pedagógom, rovnako i rodičom, vedúcim školských krúžkov za mimoriadne úsilie a obetavosť
v práci s deťmi.
Ing. Elena Berezovskijová
ZŠ Mierová, Svit
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Kristovo víťazstvo
nad zlobou sveta
Pred časom vysielali všetky televízie sveta unikátne zábery z maratónskych pretekov. Tesne pred cieľom
spadla istá atlétka na zem od vyčerpania. Zdalo sa, že nevstane a nedobehne. Koľ ko len ľudí sa zhromaždilo
okolo nej! Všetci ju povzbudzovali,
pokrikovali na ňu, len aby vstala a dobehla. Víťazstvo má občas takúto príchuť. Cez slzy, pot, vypätie, až po vysilenie. O to viac si potom človek
vychutná sladkosť víťazstva.
Veľ konočné sviatky prinášajú myšlienku Kristovho víťazstva nad zlobou sveta. Ježiš sa v rámci tohto víťazstva zaobišiel bez skandujúcich
priaznivcov a bez priamych podporovateľov. Ba práve naopak! Na Kalváriu, kde sa odohrala vrcholná
dráma sveta, ho hnala ľudská nenávisť a zaslepenosť. Ani to však nezakalilo čisté víťazstvo obety Božieho
Syna. Jeho láska je neskutočná, je
nekonečná.
Prajeme všetkým veriacim a obyvateľom nášho mesta, aby sa tešili
z tohto víťazstva a ocenili svoju perspektívu večnosti, ktorá sa zrodila
z Ježišovej krvi. Toto víťazstvo nech
nás povzbudzuje, aby sme odmietali
zlo v akejkoľvek podobe a stali sa
predstaviteľmi nového života lásky,
ktorý nám pripravil Pán.
Veľa duchovného ovocia z Ježišovho zmŕtvychvstania vám vyprosujú rímskokatolícki kňazi:
Štefan Vitko, Gustáv Botúr,
Vladimír Malec

ˇ

Slovami básnika
Chcel by som všetkých čitateľov k Veľkej
noci pozdraviť slovami nášho zvečnelého
básnika L. Fričovského:
Je to ako, keď si zjara ktosi dvere pootvára.
Zima sa stiahne za polárny kruh.
Teplými vzdychmi pookrieva vzduch
a krídla lastovičie akoby švihy bičie
vyháňajú pozostatky noci.
Slepci dostávajú oči.
Aj hrob je celkom, celkom vyprázdnený.
Závoj biely.
Preľaknuté ženy.
Klbko, ktoré človek nerozmotá.
Ale stopy vedú do života!
Daniel Midriak
evanjelický farár

V evanjelickom kostole sa bohoslužby
budú konať nasledovne:

29. marca
2. apríla
nova
3. apríla
5. apríla
6. apríla

Kvetná nedeľa
Zelený štvrtok

8. 15 h pašie
16. 30 h spoveď a Večera Pánova
16. 30 h spoveď a Večera Pá-

Veľ ký piatok

8. 15 h pašie
9. 00 h spoveď a Večera Pánova
Veľ konočná nedeľa
8. 15 h služby Božie
Veľ konočný pondelok
8. 15 h služby Božie

Chrám sv. Cyrila a Metoda – Gréckokatolícka cirkev

29. marec (Kvetná nedeľa)
2. apríl (Svätý a veľký štvrtok)
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13. 30 h – Svätá spoveď
15. 00 h - Večiereň so svätou liturgiou
19. 00 h - Strasti
3. apríl (Svätý a veľký piatok)
17. 00 h - Večiereň s uložením plaščenice do
hrobu
4. apríl (Svätá a veľká sobota)
17. 00 h - Večiereň so svätou liturgiou
5. apríl (Svätá a veľká nedeľa Paschy)
5. 00 h - Utiereň vzkriesenia, požehnanie jedál
10. 00 h - Svätá liturgia, myrovanie
15. 00 h – Večiereň Paschy
6. apríl (Svetlý pondelok)
10. 00 h - Svätá liturgia
sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií

Tradičné vyškrabovanie kraslíc....

Pozlátená stolička

V jednom talianskom meste sa nachádza socha v životnej veľ kosti sv. Leopolda Mandiča, ktorého hlavnou službou
v kňazstve bolo vysluhovanie sv. spovede. Táto socha je zvláštna tým, že sv.
Leopold sedí na malej stoličke bez
opierky a táto stolička je pozlátená.
Každý, kto prvýkrát vidí tento monument, čuduje sa. Azda by bolo logickejšie, aby socha veľ kého svätca bola pozlátená a tak vyjadrovala veľ kosť ducha
tohto svätca. Veď celý svoj život zasvätil
službe Bohu a ľuďom. Prečo tá obyčajná
nepodstatná stolička? Čím je výnimočná? Vysvetlenie má hlboký význam
a pritom je jednoduché. Človek naplnený Božou milosťou, v ktorého srdci
prebýva sám Boh, všetko, čoho sa dotkne posväcuje, dáva tomu pečať Božej
prítomnosti.
Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. Premohol hriech a smrť. Chce aj nás vzkriesiť
z mŕtvych skutkov, aby sme žili pre neho.
Ježiš žije. Chce žiť aj v nás, aby skrze
nás všetko posvätil svojou láskou, pokojom a radosťou.
Vyprosujem vám radostné a požehnané sviatky vzkriesenia Pána!
o. Marek Kaľata, správca
gréckokatolíckej farnosti Svit
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Okresná organizácia Únie žien Slovenska
v Poprade a Mesto Svit
vyhlasujú súťaž o titul

ŽENA ROKA

Cieľom súťaže je zaktivizovať občanov mesta i okresu pri hľadaní
zaujímavej, pracovitej a jedinečnej ženy s kladnými charakterovými
vlastnosťami. Zároveň chceme prejaviť úctu a lásku ku ženám – matkám, vzdať obdiv ich obetavosti, huževnatosti, odvahe, pracovitosti
a materstvu.
Podmienky súťaže:
Do súťaže môže poslať svoje návrhy občan alebo inštitúcia na základe týchto kritérií:
l záchrana ľudského života
l obetavá zodpovedná matka, dcéra, starajúca sa o choré
deti, alebo starých rodičov
l víťazstvo nad zákernou chorobou a opätovné začlenenie sa
do života
l opatrovateľ ka starých ľudí
l niekoľ konásobná darkyňa života
l výrazné úspechy v zamestnaní, v politickom a spoločenskom
dianí, ktorých výsledky sú prospešné pre obec, mesto, okres
Návrhy na titul Žena roka 2015 posielajte
do KONCA APRÍLA 2015 na adresu:
Okresná organizácia Únie žien Slovenska
Jilemnického 838/36, 059 21 Svit
Ľ. Kederová (č. t. 0904 879 926, 052/7755989)
Návrh musí obsahovať meno a adresu navrhovanej osoby,
dôvod návrhu a meno navrhovateľa – občana, resp. inštitúcie.
Vyhodnotenie bude prebiehať na slávnostnom podujatí ku Dňu
matiek v máji 2015.

Prázdniny v CVČ:

Najviac zaujalo maľovanie na tvár

CVČ Svit pripravilo počas jarných
prázdnin niekoľ ko pútavých a atraktívnych aktivít pre žiakov základných
a stredných škôl.
Aktivity mali nádych všehochuti –
od nohejbalového turnaja, cez hazardné doobedie až po tvorivé dielne.
Najväčší záujem bol o workshop
v rámci tvorivých dielní – face paiting.
V tejto činnosti si každý mohol vyskúšať svoju kreativitu i maliarske umenie.

Ocenili ich Biele albatrosy

Vo februári sa v priestoroch Leteckej akadémie v Košiciach konal 3. ročník súťaže
plastikových modelárov O putovný
pohár CVČ.
Zúčastnilo sa ho 5 členov modelárskeho
krúžku zo Svitu pod „ochranným krídlom“
vedúceho Leopolda Klasa. Naši mladí modelári zabodovali a priniesli si odtiaľ cenné
umiestnenia.
V kategórii Z1, lietadlá získal 1. miesto
Marko Jína (na obrázku) a kat. Z2, bojová
technika Sebastián Živčák obsadil tretiu
priečku. Nezabudnuteľným zážitkom pre nich
bolo to, že v porote sedeli a cenami ich odmeňovali členovia bývalej slávnej akrobatickej skupiny Biele albatrosy.
-vž-
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Prijímatelia 2 % zo Svitu
• Lukostrelecký klub – lukostreľba Svit
IČO: 42238307
Adresa: 05921 Svit, Štúrova 61

• Občianske združ. – Zábavná skupina SVITTASENIOR
IČO: 42231116
Adresa: 05921 Svit, Skalná 19

• Združenie priateľov Združenej strednej školy vo Svite
IČO: 42083711
Adresa: 05921 Svit, Štefánikova 38
• Futbalový klub Svit
IČO: 37936310
Adresa: 05921 Svit, Štúrova 48

• Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
IČO: 00628581
Adresa: 05921 Svit, Hviezdoslavova 33
• Umelecký klub Fantázia, o.z.
IČO: 42083354
Adresa: 05921 Svit, P. Jilemnického 297/18

•Slovenská rada rodičovských združení pri Materskej
škole, Ul. mieru,

IČO: 17319617/2272
Adresa: 05921 Svit, Ulica Mieru 134

• Slovenská rada rodičovských združení pri Materskej
škole Školská, Svit
IČO: 17319617/978
Adresa: 05921 Svit, Školská 21
• Rodičovské združenie pri ZŠ, Mierová ul.
IČO: 17319617/516
Adresa: 05921 Svit, Mierová 134
• Nadácia CHEMOSVIT
IČO: 37884867
Adresa: 05921 Svit, Štúrova 101

• MO Slovenského rybárskeho zväzu Svit
IČO: 00178209/710
Adresa: 05921 Svit, Jilemnického 948
• Ľudová hudba Bystrianka
IČO: 42085829
Adresa: 05921 Svit, Sládkovičova 34/11
• Hokejový klub Svit – Podskalka
IČO: 31997741
Adresa: 05921 Svit, Mlynská 8

• Folklórny súbor JÁNOŠÍK – SVIT
IČO: 17068746
Adresa: 05921 Svit, Dom kultúry - P.O.BOX č. 24
• Familiaris
IČO: 42037417
Adresa: 05921 Svit, Ul. Kpt. Nálepku 105

• Detský famózny svet
IČO: 37788175
Adresa: 05921 Svit, Kpt. Nálepku č. 139/98
• Cyklistický klub Energia Svit
IČO: 42080835
Adresa: 05921 Svit, Ul. Mieru 693/174
• Basketbalový klub mládeže
IČO: 37942344
Adresa: 05921 Svit, Štefánikova 35
• Atletický oddiel Svit
IČO: 37883071
Adresa: 05921 Svit, Školská 27
• Pro Meliori, n.o.
IČO : 45742341
Adresa : Svit, Mierová 87
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Telefónny zoznam MsÚ, SOcÚ, CVČ, TS a ZUŠ
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Nakoľko na MsÚ došlo k istým zmenám – priestorovým i personálnym, prinášame vám praktický zoznam kontaktov na
jednotlivé odbory a úseky.
Meno

POMENOVANIE Kanc. č.

Tel. č.
052 7875
+ klapka

Mgr. Iveta Kukurová
Marcela Berkešová
Bc. Darina Štefaňáková
Ing. Miroslav Škvarek
Ing. Stanislav Kopčák
Veronika Žoldáková

19
128
ASIST. PRIMÁTORA
PRIMÁTOR MESTA 125
PREDNOSTA
132
KULTÚRA, NOVINY 116

110
111
111
112
113
114

Stanislav Lach
Ing. Jana Karafová
Ing. Lanka Handzušová

STAVEBNÝ ÚRAD
STAVEBNÝ ÚRAD
STAVEBNÝ ÚRAD

103
103
103

115
115
115

Ing. Andrea Kromková
Mgr. Lenka Mačugová
Emília Hajná
Ing. Ľudovít Budzák
Ing. Pavol Sadloň
Mgr. Karol Hrkeľ
Martina Rybárová
Ing. Viera Tomášová
Ing. Ján Hutník
Mgr. Petronela Bocková
Mgr. Andrea Križanová
Bc. Mária Rusiňáková
Ivana Belanová
Ing. Alena Balogová
Emília Štefková

VED. IČÚPaŽP
VED. ŠKaŠČ
EVIDENCIA OBYV.
HL. KONTROLÓR
ODD. IČÚPaŽP
ODD. IČÚPaŽP
ODD. IČÚPaŽP
DOTÁCIE
Odbor SOaVS
VED. VVSaSČ
MZDY, FAKTÚRY
MZDY, FAKTÚRY
DANE
VED. EČ
ÚČTOVNÍCTVO

134
118
20
122
135
135
135

116
117
118
119
120
120
120

123
22
114
114
17
115
16

121
122
123
123
124
125
126

PODATEĽŇA
SEKRETARIÁT

Meno

POMENOVANIE Kanc. č.

Tel. č.
052 7875
+ klapka

Gabriela Očvárová
Mgr. Katarína Štinčíková
Milota Fáberová
Mgr. Mária Hurčalová
Ing. Stanislav Pjaták
Mgr. Gabriela Hutníková
Mgr. Ľuboslava Kukurová
Mesto Svit

SPRÁVA MAJETKU
PRÁVNIK
SOCIÁLNE
SOCIÁLNE
INFORMATIK
POKLADŇA
MATRIČNÝ ÚRAD
FAX!

113
124
21
21
119
3
18
128

127
128
129
129
130
131
132
77 56 140

Mgr. Ingrid Lindemanová

CVČ

27

Nadežda Kumorovitzová

CVČ

27

77 56 164,
7875 133
77 56 164,
7875 133

Miroslav Vojsovič TS POVERENÝ RIADITEĽ
Lucia Kalakajová
TS SEKRETARIÁT
Ladislav Schabjuk
TS doprava
A. Popovičová
TS verejná zeleň
Ing. Daniela Krišťáková
TS EKONÓM
TS mesta Svit
FAX!
PaedDr. Peter Kovalčík

ZUŠ RIADITEĽ

Mgr. Jana Franková

ZUŠ EKONÓM

32
33
36
33

134
135
7756268
7756 165
138
7895 142
77 55 363
7875 139
77 55 363
7875 140

Mobilné služobné telefóny
Mestský úrad Svit +421
911 305 204 – Ing. Miroslav Škvarek – primátor
907 997 469 – Ing. J. Hutník – odbor SOaVS
905 949 770 – Ing. Ľ. Budzák – hlavný kontrolór mesta
908 406 178 – PhDr. P. Bocková – vedúca odd. VVSaSČ, MsÚ
905 949 637 – Ing. A. Balogová – vedúca odd. EČ, MsÚ
918 322 062 – Ing. A. Kromková – vedúca odd. ŽPaTČ, MsÚ
917 622 658 – Mgr. L. Mačugová – vedúca oddelenia ŠKaŠČ,
917 670 023 – Mgr. K. Štinčíková – právnička MsÚ
905 949 756 – Ing. P. Sadloň – úsek výstavby a tech. čin. , MsÚ
915 985 775 – Mgr. K. Hrkeľ– úsek územného plánovania, výstavby a ŽP, MsÚ
905 906 222 – M. Rybárová – úsek obch. , služieb a ŽP, MsÚ
908 406 147 – V. Žoldáková – úsek kult. -vých. činnosti, MsÚ
917 622 439 – M. Fáberová – krízový štáb, CO, MsÚ
905 498 242 – Ing. Stanislav Pjaták – informatik, MsÚ
Centrum voľného času +421
905 511 980 – CVČ
917 741 484 – R. Kovalík, správa športovej haly, CVČ
Mestská knižnica +421
915 461 154 – Mgr. D. Šipošová – vedúca MsK
Zariadenie opatrovateľskej služby +421
903 645 956 – K. Galatová – vedúca ZOS

Materská škola Svit - Pod Skalkou +421
903 645 859 – M. Handzušová – riaditeľ ka MŠ
Stavebný úrad +421
907 919 561 – Ing. L. Handzušová, Ing. J. Karafová, S. Lach –
SOcÚ
Mestská polícia Svit +421
905 299 176 – Ing. J. Dluhý – náčelník MsP
905 636 715 – MsP – služobný automobil
Technické služby mesta Svit +421
918 065 026 –M. Vojsovič – poverený riaditeľ TS
905 703 606 – I. Hulín – vedúci úseku, TS
908 026 566 – P. Sadloň – pohrebné a cintorínske služby, TS
918 322 065 – A. Popovičová – vedúca záhradníctva, TS
905 793 084 – Mgr. P. Líška – vedúci úseku BRO
0905 572 821 – L. Schabjuk – vedúci dopravy
Bytový podnik Svit, s. r. o. Svit +421
905 596 857 – Ing. D. Meriačová - riaditeľ ka BP Svit s. r. o.
915 835 563 – M. Lopušniak – ved. RS, BP Svit s. r. o.
918 647 802 – Ing. P. Mičunda – hl. energetik, BP Svit s. r. o.
915 907 306 – Bc. Radovan Zajac – ved. i údržby, BP Svit s. r. o.
905 402 808 – Ing. Dávid Polačík – technik, BP Svit s. r. o.
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Prosba o pomoc pri zbieraní dokumentov

V minulom roku sme si pripomenuli 80. výročie, keď
pod Tatrami začalo písať históriu mesto Svit. Od prvých
fabrických objektov, cez občiansku vybavenosť rástlo
mesto, ale s ním i ľudia.
Ako jeden z mála mám v mojom rodnom liste miesto narodenia Svit a je preto pochopiteľné, že medzi moje prioritné záujmy patrí zbieranie všetkého, čo súvisí s jeho rozvojom a dokumentuje jednotlivé etapy jeho rastu. Sú to
odznaky mesta, podnikov, športu, spoločenských organizácii, ale i fotografie a pohľadnice. Dávajú spätne možnosť
pozrieť si niečo, čo už odvial čas, vrátiť sa do čias mladosti
a ponoriť sa do spomienok na ľudí, ktorí toto mesto formovali a svojou prácou mu dali životný zmysel pre seba a svoje
rodiny.
Dovoľujem si osloviť vás, milí spoluobčania, s prosbou,
ak máte doma fotografie, pohľadnice, odznaky a veci, ktoré
dokumentujú historiu Svitu, aby ste mi ich poskytli na spracovanie.Vopred ďakujem.
Jozef Kolpaský, 9. mája 16, Svit

K obľúbeným miestam Sviťanov patrilo
bágrovisko, ktoré
sa z ťažobnej jamy
štrkopieskov pomaly menilo na prímestské rekreačné
centrum. Ako malí
žiačikovia sme sa už
v máji kúpali v jeho
ľadových vodách, na
ostrovčeku prežívali
pirátske vojny a tí
starší vykrúcali dievčatá na tanečnom
kolese, či popíjali
pivo v hotelíku. Súčasťou bágroviska
bola lodenica s požičovňou člnkov
a množstvom stánkov s občerstvením.
Spolu s korzom pri
Spoldome sa i les
na bágrovisku stal
miestom, kde sa
stretávala svitská
mlaď. Žiaľ, potopa
vzala všetky atrakcie, ale verím, že po
ukončení výstavby
diaľnice sa nájdu
prostriedky na vrátenie bágroviska
Sviťanom.
Z archívu
J. Kolpaského

Denník polície

n 1. februára nastal konflikt medzi čašníčkou pohostinstva Stanica a Igorom G.,
Patrikom Š. a Martinom Č. z Lučivnej,
ktorí v opilosti tvrdili, že ich oklamala a
zaplatili viac ako mali. Aj keď boli v zajatí
alkoholu, bez problémov pohostinstvo
opustili.
n 2. februára v ranných hodinách zasahovala MsP v súčinnosti s OO PZ pred
tým istým pohostinstvom. Podnapitý občan Juraj K. zo Štôle manipuloval pred
inými občanmi s presnou napodobeninou krátkej guľovej zbrane. Zbraň mu
bola okamžite odňatá.
n 6. februára do jednej z izieb Domova mládeže si priviedol zákazník, ktorý
si za izbu zaplatil, kamaráta a veselo si
popíjali a fajčili. Neplatič Patrik J. sa musel zbaliť a izbu opustiť.
n 8. februára v pohostinskom zariadení Basket Pub došlo k napadnutiu
dvoch mladíkov z Lučivnej v priestoroch
WC. Útočníkov však nevedeli identifikovať. Štátna polícia prevzala riešenie prepadu do svojej kompetencie.
n 9. februára mestským policajtom telefonicky oznámila pani O. , že má problémy so synom Mariánom O. , ktorý sa
k nej hrubo správal a preto si nepriala,
aby v jej byte zostal. Trvalé bydlisko Ma-

riána O. je Tatranská Štrba a tým, že majiteľ ka bytu si nepriala jeho prítomnosť,
musel z bytu odísť.
n 9. februára došlo na Ulici SNP k dopravnej nehode, kde sa vodiči vzájomne
hrubo slovne napádali, ani jeden si nechcel uznať vinu. Vzhľadom na tvrdohlavosť oboch vodičov, bola privolaná DI
Poprad.
n 11. februára nahlásila požiar pri chovateľskej osade pani S.. Požiar nebol rozsiahly, podarilo sa ho uhasiť hliadke MsP.
n 11. februára pracovníčka veľ koskladu Billa nahlásila krádež paliet. Palety
si zlodeji prehadzovali cez plot. Aj s pomocou bezpečnostnej kamery sa po nich
pátra.
n 14. februára hliadka MsP po dohode
s farnosťou zariadila to, aby bol nebezpečne prevísajúci sneh zo strechy kostola
pomocou plošiny Technických služieb
zlikvidovaný.
n 16. februára priniesla na útvar MsP
Barbora S. psíka, ktorý bol prevezený do
útulku Kežmarok.
n 19. februára sa dopustil krádeže v
predajni Billa Július G. zo Svitu. Tovar
mal schovaný pod bundou, za pokladničnou zónou ho zastavila pracovníčka
SBS a privolala MsP.
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V sobotu 7. februára 2015 sa v banskobystrickej atletickej hale športového gymnázia organizovali halové Majstrovstvá východoslovenskej oblasti v atletike pre
všetky vekové kategórie. Početné zastúpenie mal aj náš Atletický oddiel a to
najmä v žiackych kategóriách a v doraste,
kde po zimnej príprave prišli naši atléti
odovzdať to, čo poctivo natrénovali. Výsledkom bolo šesť medailových umiestnení, keď v behu na 60m prekážok starších
žiačok si vybojovala titul Majsterky kraja
Sylvia Janečková, na druhom mieste dobehla Barbora Chybová a aj tretie miesto
putovalo do Svitu zásluhou Kristíny Jamborovej. Pri medailovej chuti zostala Sylvia
Janečková aj v ďalších dvoch disciplínach,
keď v šprinte na 60m obsadila druhé
miesto a v skoku do diaľ ky pridala o hodinu neskôr znova striebro za výkon 451
cm. Tým sa Sylvia stala najúspešnejšou
pretekárkou našej 16 člennej výpravy.
V kategórii žiakov si po výbornom výkone
v šprinte na 60m prevzal za čas 7,93 s.
Dominik Repka bronz za tretie miesto.
Ostatní pretekári si vylepšili osobné rekordy v disciplínach, na ktoré nastúpili.
Prvé preteky sezóny mali teda 6-násobný
medailový lesk!
M-SR juniorky
Prvé halové Majstrovstvá SR v atletike
sa uskutočnili v bratislavskej hale Elán v sobotu 14. februára 2015, kde sa predstavili
juniorské kategórie v bojoch o cenné kovy.
Vo finálovom behu na 60 m prekážok nenechala Stanka Lajčáková nikoho na pochybách, že je vo svojej kategórii suverénnou
slovenskou
prekážkarskou
jednotkou a presvedčivo zvíťazila časom
8,82 s. Aj v druhej súťažnej disciplíne –
v skoku do diaľ ky sme mali medailové
očakávania. Pred poslednou skokanskou
sériou bola predbežne Stanka na druhom
mieste, no ako správna a už skúsená pretekárka sa ešte v poslednej sérii vyhecovala k maximálnemu výkonu a skokom
dlhým 553 cm si nielen vyrovnala halový
osobák, ale aj zvíťazila! Dva cenné, ale
hlavne zaslúžené zlaté tituly tak nabrali
smer do Svitu.
M-SR žiaci
Hneď na druhý deň, v nedeľu 15. februára 2015 sme pokračovali v účasti na
Majstrovstvách SR tentoraz pre žiacke kategórie. V nej Atletický oddiel Svit reprezentovali 4 naši najlepší, ktorí prešli prísnym sitom výberu na túto súťaž. Veľmi
milo v behu na 60m prekvapil Dominik
Repka. V rozbehu podal bojovný výkon,
dobehol na druhom mieste v novom
osobnom rekorde 7,81 s a tým si zabezpečil miesto vo finálovej osmičke najlepších šprintérov. Vo finále si zachoval
chladnú hlavu a časom 7,88 s dobehol na
solídnom 5. mieste, čo ako tréner hodnotím ako mimoriadny úspech v tak silnej
a početnej konkurencii mladých šprintérov. Prvý raz v trénerskej kariére nastúpil
môj zverenec vo finále šprintu! Michal
Hruška si v rozbehu šesťdesiatky vytvoril
časom 8,62 s nový osobný rekord. V behu

Mesto Svit

3/2015

Atletická halová žatva 2015
na 60m prekážok sa predstavili
aj dve naše dievčatá. Sylvia Janečková dobehla v B-finále časom 10,38 s na prvom mieste
a Barbora Chybová v rovnakom behu finišovala časom
10,78 s na 3. mieste. V skoku
do diaľ ky postúpila Sylvia Janečková do finálovej osmičky
najlepších diaľ károk, kde obsadila konečné 8. miesto výkonom 433 cm. Škoda, že nezopakovala svoj najlepší výkon
spred dvoch týždňov z MVsAZ, určite by sa posunula
o dve priečky vyššie. Naši
mladí atléti i atlétky sa v silnej
a početnej konkurencii nestratili – naopak, ukázali silný potenciál do budúcnosti, športové odhodlanie i zdravé
sebavedomie počas najvýznamnejších halových pretekov
roka.
M-SR ženy
V poradí predposlednými MSR boli cez víkend 21. – 22. februára 2015 kategórie dospelých. V ženskom behu na 60m
cez prekážky sa vo finále výborne darilo Stanislave Lajčákovej, ktorá časom 8,85 s vy-

trovú hranicu! Aj Lenka skákala
výborne, no mrzia milimetrové
prešľapy pri jej pokusoch, keď
dopadala ďaleko za hodnotu
svojho osobného rekordu.
V celkovom poradí obsadila 6.
miesto výkonom 574 cm, veľa
nechýbalo a bola by padla aj
tá magická šesť metrová
méta...

výšky, vrh guľou, skok do
diaľ ky a beh na 800m. Aj keď
niektoré disciplíny nevyšli celkom podľa našich predstáv,
v konkurencii 16tich viacbojárok sa nestratili. V celkovom
poradí obsadila Kika Jamborová solídne 8. miesto a Baša
Chybová skončila na 13.
mieste. Veľ ká škoda, že sa pre
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lídne odbehnutých prekážkach
sa strašne trápila s bolesťami
počas skoku do výšky, kde bojovala zo všetkých síl a výborným výkonom 167cm len 1cm
zaostala za osobákom z tejto
sezóny. V skoku do diaľ ky sa
zopakovalo to isté a výkonom
552 cm zaostala znova len 1cm
za tohtoročným osobákom.
Ostávalo už len odbehnúť 800vku, no po siedmych hodinách

Na M-SR žiakov sa predstavili i naše ďalšie atletické talenty:
zľava, Barbora Chybová, Alexandra Bartková, Sylvia Janečková, Michal Hruška a Dominik Repka.

Zľava L. Poništová, V. Austerová, tréner L. Potočný a S. Lajčáková.
bojovala za druhé miesto
striebornú medailu a potvrdila
tak skvelú prekážkarsku formu
v tejto sezóne. Lenka Poništová svojim druhým najlepším
časom v halovej sezóne obsadila 6. miesto. V druhom súťažnom dni nastúpila Lenka
v skoku do diaľ ky, ktorý mal na
slovenské pomery mimoriadne
vysokú úroveň. Až päť pretekárok totiž doskočilo za 6 me-

M-SR viacboje
Posledný februárový víkend
patril zároveň posledným tohtoročným halovým Majstrovstvám SR, tentoraz vo viacbojoch. V sobotu 28. 2. 2015 sa
v kategórii žiačok v halovom 5boji predstavili naše dve atletické nádeje Kristína Jamborová a Barbora Chybová. Počas
7 hodinovej súťaže absolvovali
beh na 60m prekážok, skok do

objektívne okolnosti tohto
viacboja nemohli zúčastniť Sylvia Janečková a Alexandra
Bartková – natrénované totiž
mali na to, aby poriadne zamiešali konečné poradie tohto
preteku a možno i siahli na
jednu z medailí. V kategórii
žien pri neúčasti najlepšej slovenskej viacbojárky Lucie Mokrášovej patrila k najväčším favoritkám na titul naša Lenka
Poništová, ktorej sa nedarilo v
jej najsilnejšej disciplíne,
v skoku do diaľ ky. Milo však
prekvapila vo vrhu 4 kilovou
guľou, kde si výkonom 11,68
m vytvorila skvelý osobák. Po
záverečnej 800-ke sme mohli
oslavovať Lenkino obhájenie titulu z minulého roku v 5-boji
za výkon 3338 bodov. Na druhom, striebornom mieste sa
umiestnila naša ďalšia pretekárka Veronika Austerová. V juniorskej kategórii nastúpila
hlavná favoritka súťaže Stanka
Lajčáková. Tentoraz však nebojovala len so silnými súperkami,
ale hlavne so sebou, nakoľ ko
už počas rozcvičky začala cítiť
akútne kŕče v bruchu. Po so-

vo vydýchanom vzduchu v hale
to už bolo na hranici jej aktuálnych zdravotných možností.
Stanka sa však vie v pravú
chvíľu vyhecovať a nakoniec to
dopadlo presne, ako malo. Juniorský titul halovej Majsterky
Slovenska vo viacboji si poctivo
vybojovala a za výkon 3587 bodov, čo je zároveň jej nový
osobný rekord. Porazila tak
nielen súperky, ktoré boli výborne pripravené, ale aj nepriaznivé okolnosti. Toto bolo
skutočne poctivo vydreté a zaslúžené zlato!
Hovorí sa: Koniec dobrý,
všetko dobré. V našom prípade mimoriadne dlhá halová
atletická sezóna priniesla svoje
výsledky. Dôkazom sú dosiahnuté početné medailové
umiestnenia nielen našich
ostrieľaných pretekárok, ale aj
nastupujúcej mladej talentovanej generácie atlétov a atlétok
nášho mesta. Ďakujem im za
úspešnú reprezentáciu a prajem veľa chuti do ďalšieho tréningu v príprave na letnú sezónu.
Mgr. Ladislav Potočný
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Lilian - náš vzácny plavecký talent
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Lillian Slušná pláva za svitský klub Active Swim Svit už druhú
sezónu. Je prvou plavkyňou vychovanou v tejto plaveckej škole
pod vedením trénera Rastislava Kaňuka, ktorá dosiahla úspechy
na krajských majstrovstvách SR za rok 2014, kde si spolu za sezónu vybojovala 6 zlatých medailí.
Taktiež sa zúčastnila letných a zimných Majstrovstiev SR 2014, kde
dosiahla krásne výsledky - 2 strieborné a 4 bronzové medaily v disciplínach kraul, znak a motýľ.
7. a 8. 2. 2015 sa zúčastnila plaveckých pretekov v SNV o Putovný
pohár Slovenského raja, za účasti 18 družstiev z celého Slovenska.
Zo 7 štartov získala 7 medailí, 5 strieborných a 2 bronzové.
Želáme Lilian ešte veľa úspešných štartov a naplávaných kilometrov.
Ďakujeme za reprezentáciu klubu, mesta Svit a našej školy.
Elena Berezovskijová, ZŠ Mierová Svit

Čergovská stopa 2015

Bolo 14. februára 2015, krásny zimný deň, teplota okolo 4°C
a v Raslaviciach, malebnom mestečku medzi Prešovom a Bardejovom sa zišlo rekordných 215 bikerov z rôznych krajov Slovenska aj Poľska.
Z nášho klubu „CK Energia Svit“ sme boli odhodlaní využiť tieto
nádherné podmienky a popasovať sa hlavne so samým sebou po
zimnej pauze štyria: Rado Staruch , Jano Bučina , Jaro Žec a Timo
Mikuš ,. O 10:00 sme z Raslavíc , vyrazili na 18 , alebo 22 km dlhú
púť zimnou, slnkom zaliatou krajinou Čergova.
Ako prvý z nás na Čergovskú chatu dorazil , síce s technickým
problémom (defekt) na 12. mieste a s časom cca 1 hodina Timo Mikuš v kat. 19-39 rokov na 18 km. Po ňom som prišiel ja na 8. mieste
v kat. 40 a viac na 18 km. Tretím v poradí bol Jaro Žec - 17. m. na
22 km v kat. 19-39 r. a za ním Rado Staruch tiež na 22 km, ale v kat.
40 a viac na 9. mieste. Bola to opäť vydarená športová akcia, aj keď
z nášho klubu málo obsadená. Týmto sme oficiálne otvorili cyklosezónu 2015.
Ján Bučina, CK ENERGIA Svit

Stolný tenis v meste
Stolným tenisom sa v meste Svit zaoberá Adento
Svit.Jeho družstvo mužov nás reprezentuje v 5. lige
a počína si veľmi dobre.
Šesť kôl pred koncom súťaže je na 2. mieste a je to zásluha týchto hráčov: Miroslava Benku, Jozefa Kleina, Petra
Boržíka, Jána Pavlišina, Ladislava Markoviča a niekoľ ko
zápasov za družstvo odohrala Andrea Reichelová.
Do konca súťaže odohrá Adento Svit doma zápasy v malej telocvični Iskra Arény od 10, 00 h s družstvami Sp.
Štiavnik „C“ 15. marca, s Levočou 29. 3 a so Sp. Bystrím
„B“ 19. apríla 2015.Adento pozýva priaznivcov stolného
tenisu vychutnať si atmosféru zápasu .
Adento Svit sa venuje aj mladým adeptom z radov detí,
ktoré majú záujem trénovať a to v utorok od 17.00 do
18.30 h a v piatok od 18.30 do 20.00 h.
-ák-

Vo štvrťﬁnále s Handlovou
V sobotu 28. februára sa 36. kolom skončila základná časť
Eurovia Slovenská basketbalová liga 2014/2015, v ktorej účinkovali aj basketbalisti Iskry Svit.
Po poslednom zápase, ktoré odohralo družstvo Iskry Svit v Leviciach a vyhralo 85:112, Svit obsadil konečné 5. miesto so ziskom
53 bodov, keď 17 zápasov vyhral a 19 prehral so skóre 2 975:2 879
bodov.
Do zápasov štvrťfinále play off Iskra Svit vstupuje z 5. miesta
s Handlovou, ktorá skončila štvrtá a má výhodu prípadného piateho
zápasu na domácej pôde. Play off sa začína v sobotu 7. 3. v Handlovej, pokračuje v stredu 11. 3. vo Svite, tretí zápas sa bude hrať
v Handlovej 15. 3.,prípadný štvrtý vo Svite 18. 3. Piaty, rozhodujúci,
by sa hral 21. 3. v Handlovej.
-ák-

Futbalisti začínajú

Futbalisti FK Svit po úspešnej jesennej časti IV. ligy skupina
sever, rozbiehajú svoje súťaže v jarnej časti ligy už 15. marca,
kedy Svit v prípade priaznivého počasia by mal odohrať zápas
v St. Ľubovni.
O týždeň neskôr 22. marca Svit o 15.00 h odohrá prvý zápas na
domácej pôde s futbalistami Sp. Podhradia. Priaznivci futbalu vo
Svite veria, že tak, ako ich futbalisti svojou hrou a výsledkami tešili
v jesennej časti po ktorej skončili na 3. mieste, budú podávať
výkony aj na jar a umiestnia sa v tabuľ ke na popredných priečkach.
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