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MsZ Svit prerokovalo

Minipivovar vo Svite

Folklóristi zo ZUŠ dávajú
o sebe vedieť
Vo februári sa vo Svite konala regionálna súťaž pod názvom
Z tatranského prameňa, ktorej sa po prvýkrát za pomoci Rodičovského združenia pri ZUŠ Svit, o. z., zúčastnila aj dievčenská spevácka skupina a ľudová hudba ZUŠ vo Svite. Do súťaže
sme zaradili päť súťažných čísel. Žiaci našej školy si odniesli
v jednotlivých kategóriách päť ocenení (zlaté, 2 strieborné
a 2 bronzové pásma). Pre nás bolo najvýznamnejším ocenením umiestnenie v zlatom pásme s návrhom na postup na
krajskú súťaž, ktorá sa uskutoční 2. mája 2010 v Raslaviciach.
V marci sa žiaci opäť zúčastnili na 6. ročníku Medzinárodného detského festivalu Súhvezdie hôr v Liptovskom Mikuláši, ktorý trval dva dni.
Na festivale súťažilo viac ako 500 detí z rôznych krajín. Spomedzi
množstva súťažiacich získali naši žiaci dve strieborné a jedno bronzové
umiestnenie. V galaprograme festivalu svojím výkonom urobili dobré
meno škole. V ten istý deň deti zvládli aj účinkovanie na koncerte ZUŠ
vo Svite pri príležitosti Dňa učiteľov v Dome kultúry. Divákom sa predstavili žiaci hudobného, výtvarného a tanečného odboru ZUŠ Svit. Veľmi nás tešia úspechy našich žiakov, ktorí svojimi výkonmi priťahujú čoraz viac divákov a poslucháčov. V máji sa niektorí predstavia divákom
v Českej Třebovej a v lete ich čakajú dva krátke zahraničné zájazdy. Ďakujeme všetkým rodičom a kolegom, vedeniu ZUŠ a sponzorom, ktorí
M. Bobríková
nám obetavo pomáhajú pri našej práci.

Foto: S. Pjaták

V úvode zasadnutia Michal Machala poslancom predstavil zámer
neformálneho združenia obnoviť náučný chodník v prírodnej rezervácii Baba a prezentoval fakty okolo získaného grantu s tým, že
požiadal Mesto o pomoc a spoluprácu (viac na str. 4). Následne
vystúpil predseda kolkárskeho klubu Andrej Kalakaj a poukázal na
havarijný stav budovy kolkárne. Zaujímal sa, ako bude Mesto postupovať v tomto probléme, k tejto téme sa vyjadrovali i niektorí
poslanci a zazneli i návrhy na riešenie daného stavu.
Poslanci pokračovali schválením na a kolkárne. Odsúhlasili spolufiDodatku č. 1/2010 k VZN č. nancovanie Mesta vo výške
2/2009 o poskytovaní sociálnych 6 640 eur pri výstavbe detskéslužieb. Došlo v ňom k úpravám ho ihriska, súhlasili s prenájmom
sadzieb za niektoré služby v sta- nebytových priestorov v Dome kulcionári a Zariadení opatrova- túry za účelom zriadenia dielne
teľskej služby. Schválili aj Zásady umeleckému drevorezbárovi na
prenájmu nebytových priestorov – obdobie do 30. 9. 2010. Schválili
športovej haly, futbalového štadió(Pokrač. na 2. strane)

Už tretí rok sa Mesto Svit snaží sprostredkovať milé stretnutie
pedagógom všetkých svitských škôl pri príležitosti ich sviatku Dňa učiteľov. Priam ideálne prostredie sa núka v kaviarni Spolcentra, kde je priestor aj na tanečnú zábavu.

Deň učiteľov
Okolo 120 učiteľov zo všetkých
škôl na území
mesta tam prišlo
v piatok 26.marca
v „gala“, aby si pozreli kultúrny program, prijali gratulácie od hostiteľov
a v neposlednom
rade, aby sa pri
dobrej
hudbe
a tanci aj uvoľnili.
O úvodný kultúrny
darček sa tento
krát postarali deti
z Materskej školy,
ktoré pri CVČ naštudovali rozkoš-

né tančeky. Po nich sa program niesol v réžii ZUŠ - najskôr známe piesne zaspievala novovzniknutá detská
hudobná skupina pod vedením
Z. Križanovej a R. Cuníka, po nich sa
prezentovali speváčky Janka Lesná
a Nikola Remeňová, traja chlapci FS
Jánošíček v choreografii V. Hor-ňákovej zatancovali Valašské variácie
a na záver si publikum získali ovčiarskymi piesňami muzikanti ĽH
a speváčky pod vedením M. Bobríkovej. Všetkých učiteľov pozdravil
primátor mesta, poďakoval im za záslužnú prácu a po večeri sa prevažné ženské osadenstvo s mužskou
menšinou stretlo na tanečnom parkete. Bavili sa vynikajúco a ich vyjadrenia k stretnutiu uistili organizátorov, že je to dobrá tradícia, ktorá by
sa mala zachovať aj do budúcnosti.
-vž-
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OZNAM
Mestský úrad vo Svite oznamuje občanom – užívateľom pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Svit, že v najbližšom období sa budú uzatvárať nájomné zmluvy na užívanie predmetných pozemkov. Ide o pozemky pri rodinných domoch, poldomoch, šesť až desať-domoch a pri bytových domoch, ktoré občania využívajú pre vlastné účely. Túto povinnosť Mestu ukladá
Zákon č. 369 z roku 1990. Na zabezpečenie prípravy a následného podpísania nájomných zmlúv budú občania využívajúci pozemky mesta, postupne prizývaní na MsÚ kvôli prehodnoteniu doterajšieho využívania mestského majetku. -go-

Odber krvi v Spolcentre
MS Slovenského Červeného kríža vo Svite oznamuje, že 8. júna od 10.,00 do 14.00 hod. 2010 sa uskutoční v Spolcentre
Svit odber krvi v spolupráci s mobilnou jednotkou NTS SR.
Srdečne pozývame všetkých ochotných dobrovoľných darcov
vo veku od 18 rokov.

Rozpis veľkých kontajnerov
Technické služby mesta Svit aj túto jar pristavia pre jarné
upratovanie bytov, pivníc, ale i okolia bydlísk našich občanov
veľkoobjemové kontajnery s denným vyprázdňovaním nasledovne:
Od 06. 4. do 11. 4
východná časť mesta
Od 12. 4. do 18. 4.
západná časť mesta od Ul. Komenského
Od 19. 4. do 25. 4.
časť Pod Skalkou
Kontajnery budú umiestnené na obvyklých miestach.
Opätovne Vás žiadajú, aby ste konáre po oreze stromov a kríkov
ukladali vedľa veľkoobjemových kontajnerov, ktoré následne budú
spracované na drevnú štiepku s jej použitím do záhonov zelene.
Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí najmä v oblasti čistoty mesta dosiahnuť to, čo si všetci prajeme.
-red-

OO Únie žien Slovenska v Poprade a Mesto Svit

vyhlasujú súťaž o titul

Rekondičné pobyty

ŽENA ROKA 2010

pre zdravotne postihnutých

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
2010. Zároveň chceme touto cestou prejaviť úctu a lásku ku
ženám – matkám, vzdať obdiv ich obetavosti, húževnatosti,
odvahe, pracovitosti a materstvu.

ZO SZZP vo Svite oznamuje svojim členom, že Terénno-sociálne centrum Prievidza organizuje rekondičné pobyty pre
zdravotne postihnutých v čase:
od 1. - 16. 4. 2010 a 13. 9. - 31. 12. 2010:
Hotel Hlboké v Bojniciach, cena 17,5 € za osobu na deň, to
je za 6 dňový pobyt 105,- € .
V cene je zahrnuté ubytovanie, plná penzia, doprava do Bojníc denne vo vopred dohodnutom čase, 1x doprava do
okruhu 50 km /Chalmová, Velké Bielice/
od 1. 3. -31. 12. 2010
Blatnica, Penzión Encián
Martinské Hole, Chata Pirmanka
Turčianske Teplice, Penzión pod Orechom – nové
Cena: 18,5 € za osobu na deň, to je za 6 dňový pobyt 111,€, v cene je zahrnuté ubytovanie, plná penzia.
V prípade záujmu, prosím, kontaktujte sa na č. tel. 7756290
A. Kudláčová, 0908516439 Š. Potočková, 7152910, 918
706 636 Ľ. Kuzmíková
Výbor ZO SZZP vo Svite

Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)

firmu Tatra Konzulta s. r. o Poprad ako likvidátora spoločnosti Spoločenský dom, s.
r. o, rozpočtové opatrenie na
úpravu rozpočtu vo výške
2 064,- € na spotrebu služobných
vozidiel, rozpočtové opatrenie vo
výške 3 320,- € na zakúpenie
kópie busty a reliéfov J. A.
Baťu, ktoré sa umiestnia na
zrekonštruované základné školy.
Žiadosti obyvateľov bytového
domu na Mierovej ulici č. 235 o
odpredaj priľahlých pozemkov rovnako vyhoveli. Poslanci
uložili prednostovi MsÚ pripraviť a
predložiť na schválenie Dodatok

č. 1 k VZN Mesta č. 3/2009 o
názvoch ulíc a verejných priestranstiev s pomenovaním južného brehu rieky Poprad ako „Nábrežie Jána Pavla II. “ Zvolili aj
šiestich prísediacich Okresného súdu v Poprade – občanov
Svitu (A. Harničárovú, B. Budziňákovú, B. Dindovú, R. Babiča, H. Dojčárovú a Ing. H. Ruttkayovú).
V interpeláciách J. Lörincz
interpeloval riaditeľa TS vo veci
jarného upratovania komunikácie na Jilemnického ulici,
odpovedali J. Žiak a E. Cetl s
tým, že uviedli všetky lokality a
postupnosť ich čistenia – vráta-

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 2010
treba poslať na adresu:
Okresná organizácia Únie žien Slovenska, Štúrova 242/42, Ľ.
Kederová, 059 21 S v i t, na anketových lístkoch do 30. apríla 2010 (zverejnené boli v č. novín 1-2 a 3).

ne Jilemnického ulice. J. Kalakaj poukázal na ďalší, opakujúci
sa problém – zvýšený výskyt
psích exkrementov. V súvislosti
s tým poslanci schválili rozpočtové opatrenie na zakúpenie vysávača na tieto exkrementy.
M. Martočko vzniesol návrh na
inštaláciu osvetlenia pred
športovou halou a pri plavárni,
primátor odpovedal, že sa s tým
plánuje v blízkej budúcnosti.
V diskusii L. Jašš informoval o
zasadnutí Dozornej rady pri
Bytovom podniku Svit, s. r. o. zápisnicu z rokovania poslanci
vzali na vedomie. Taktiež vzali na
vedomie hospodárenie Mesta
za prvé dva mesiace roka
2010, odsúhlasili zmenu Územného plánu mesta za účelom
vybudovania kompostárne.

Primátorovi a trom osobám
schválili cestu do Českej
Třebovej na odovzdávanie Cien
ich mesta. Primátorovi mesta odporučili uzavrieť nájomnú zmluvu na prenájom priestorov rehabilitačného strediska za
účelom zriadenia reštauračného minipivovaru, v ktorom sa bude variť tzv. živé pivo a
poskytovať doplnkové služby.
J. Žiak poďakoval mestu za pomoc pri získaní prostriedkov na
projekt, ktorým sa pre Svit zakúpia dve veľké a dve malé vozidlá na polievanie a zametanie komunikácií s prídavnými
zariadeniami. V závere poslanci
schválili Technickým službám sumu 12 000,- eur na výsadbu zelene v meste.
-vž-
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Ženy si pripomenuli svoj sviatok
Členky ZO Únie žien vo Svite sa 12. marca 2010 stretli na výročnej schôdzi pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. V kultúrnom programe vystúpili deti svitskej MŠ vo Svite. Po hlavnom programe, v ktorom odznela správa o činnosti za uplynulý rok a iných
správach sa ženám prihovoril primátor mesta Rudolf Abrahám,
zaželal im všetko dobré a odovzdal každej členke kvietok. Výbor
si uctil aj jubilantky, ktoré sa dožili životného jubilea v prvom polroku. Príjemná atmosféra trvala do podvečerných hodín.
Úprimné poďakovanie patrí aj MsÚ za jeho ústretovosť našej organizácii.
Ľ. Kederová

Výročná schôdza pri príležitosti Medzinárodného
dńa žien. Na obr. hore ženy s primátorom mesta
Rudolfom Abrahámom.

Staronový výbor potvrdený
V závere februára sa konala výročná členská schôdza základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vo Svite.

Účinkujú: Veronika Žoldáková a Vlado Benko

Mesto Svit
Členovia zhodnotili svoju činnosť za rok
2009, uctili si jubilantov zo svojich radov
a schválili doterajší výbor aj pre rok
2010. Za prvý štvrťrok prevzali gratulácie

jubilantky B. Javornická (na foto pri preberaní kvetov od A. Kudláčovej) a najstaršia členka E. Zacharová.
Výbor bude pracovať v zložení: predsedníčka Ľ. Kuzmíková, tajomníčka A. Kudláčová, pokladníčka Š. Potočková a členovia J. Šesták a M. Guľvasová. Po plodnej diskusii na tému, aké akcie má výbor ZO
pripraviť pre svojich členov,
aby bola uspokojená väčšina,
bol schválený plán práce na
nastávajúci rok.
Na záver B. Bendíková za
všetkých členov organizácie
poďakovala výboru ZO za ich
dobrú prácu v roku 2009.
Ing. Ľ. Kuzmíková
Foto: M. Jurčák

Vás pozýva na divadelné predstavenie
Divadla Commedia Poprad

P.Turrini

Jozef a Mária
Ide o dojímavé stretnutie dvoch ľudí, ktorí si nemajú čo povedať, ale keď vstúpia do svojho vnútra a prekonajú jednu bariéru, tie ostatné začnú
padať samé....
Nie je to príbeh s romantickým happyendom,
ale nie je to ani tragédia...

28. apríla 2010 o 18.00 hod.
v sále Domu kultúry vo Svite
Vstupné : 3,- eurá
Predpredaj: MsÚ, odd. kultúry, č.t. 7875114
Reštaurácia Domu kultúry: 7755201
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Reprezentácia na najvyššej úrovni
Pani Martu Dunajovú poznajú Sviťania najmä ako sympatickú a milú podnikateľku, ktorá v našom meste roky prevádzkuje Klenotníctvo. Možno už menej ľudí vie, že Marta Dunajová je významnou odborníčkou na miešané nápoje.
Vo svojej zbierke má skvelé tituly:
Klenotníčka Marta Dunajová
 majsterka ČSFR v Prahe z roku
majsterkou medzi barmanmi
1990
 majsterka Európy vo Viedni z ro- dovali Helsinky – Fínsko 1997, Naku 1996
gano – Japonsko 1998, Soul –
 vicemajsterka sveta v Lisabone z Kórea 1999, Sydney – Austrália
roku 1998.
2000, Salt Lake City – USA 2002,
V roku 1998 na majstrovstvách Atény – Grécko 2004, Torino – Tasveta v portugalskom Lisabone si liansko 2006, Peking – Čína
vybojovala titul vicemajsterky sve- 2008, Vancouver – Canada 2010.
ta. Majstrovstvá sveta v Lisabone
V každej z uvedených krajín hrdo
boli úspešnou premiérou, kde reprezentovala malé Slovensko,
Marta Dunajová otvorila bránu Slo- podtatranský región a mesto Svit,
venskej republike a Slovenskej prostredníctvom gastronómie.
barmanskej asociácii. Vďaka svoj- Pred pár dňami sa vrátila z Vanmu barmanskému umeniu preces- couveru, kde pôsobila na ZOH
tovala poriadny kus sveta. Je stáli- 2010 v Slovenskom reprezentačcou gastronomického tímu Slo- nom dome. Ten sa nachádzal v
venských domov a Slovenských centre Vancouveru na Seymour
reprezentačných domov počas Street a niesol sa v modernom durôznych majstrovstiev sveta, zim- chu a štýle. Zodpovednosť pani
ných a letných olympijskych hier.
Marty Dunajovej v Dome je za náÚspešný štart prvého Slovenské- pojovú kultúru a prípravu miešaho domu sa datuje do roku 1997 v ných nápojov. Vytvárala nádherné
Sestiere – Taliansko. Ďalej nasle- variácie podľa priania a chuti hostí,

M. Dunajová pri prezentácii vo Vancouveri (v pozadí svitskí muzikanti z ĽH Jánošík).
originálne receptúry napr. vo farbách vlajky Canady. Na miešaných
nápojoch si pochutili osobnosti a
celebrity politického, športového a
kultúrneho života. Nechýbali ani typické slovenské destiláty slivovica,
borovička, hruška, kvalitné vína a
pivo. Svojou odbornosťou, chariz-

Vznikne 21 zelených oáz
– jedna i vo Svite

mou a šarmom úspešne reprezentuje Slovenskú republiku medzinárodného významu. Dlhoročné skúsenosti vo svojom odbore odovzdáva mladým adeptom a začínajúcim barmanom. Sme hrdí, že aj
takáto osobnosť pôsobí medzi nami, vo Svite.
-vž-

Fantázia: Varí sa to,
pečie sa to

ˇ tanca
Den

Od marca začnú práce na 21 projektoch, ktoré získali podporu z
grantového programu Zelené oázy. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Slovnaft,
a.s. Do jesene pribudnú na Slovensku nové náučné chodníky,
upravené parky a verejné zelené
plochy, obnovené lokality prírodnej, historickej aj kultúrnej hodnoty. Na realizáciu projektov bola
prerozdelená suma 56 000 € .

Slovnaft a Nadácia Ekopolis realizujú
program Zelené oázy už šytri roky. O jeho
pozitívnom vnímaní verejnosťou hovorí
nielen fakt, že od jeho zahájenia v roku
2006 každoročne rastie počet žiadateľov, ale aj to, že program postúpil do užšej
nominácie na Cenu Via Bona v kategórii
Zelená cena.
Do uzávierky 4. ročníka environmentálneho programu prišlo 316 projektov.
Spomedzi nich postúpilo do 2. kola 109
najzaujímavejších. Najpočetnejšími boli
žiadosti od základných a stredných škôl,
ktoré sa snažia o zveľadenie školských
areálov a projekty od obecných úradov
zamerané na oživenie obecnej zelene.
Medzi tými, ktoré najviac zaujali odbornú
komisiu patrí projekt Michala Machalu zo
Svitu, ktorý získal z Ekopolisu grant na rekonštrukciu a turistické sprístupnenie náučného chodníka zo Svitu do Lopušnej
doliny vo výške 3800 €. Tento projekt sa
uskutočňuje vďaka finančnej podpore
Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft
a.s. Z tlačovej správy Ekopolis

Fantázia opäť žala úspechy
Podtatranské osvetové stredisko Poprad v spolupráci s
mestom Svit už niekoľko rokov úspešné organizuje Deň
tanca pre žiakov základných škôl, členov tanečných klubov, centier voľného času a Základných umeleckých škôl,
aby prezentovali tanečné umenie žiakov a vyhľadávali talenty na ďalší rozvoj tanečného umenia pod Tatrami.
Tohto roku sa na dvojdňovej prehliadke v jednotlivých kategóriách predstavilo okolo 450 detí z
okresov Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa. Vo vekovej
kategórii do 11 rokov
to bolo 250 detí - súťažiaci sólisti tanečníci, malé a veľké choreografie a vo vekovej
kategórii 12 – 15 rokov
to bolo 200 detí v rôznych tanečných štýloch
moderného,

módneho a ostatných druhov nefolklórneho tanca. Porota v zložení: Oľga Lukáčova z Humenného, Katarína Biskupová z Bardejova a Inga Lindemanová z Po-

pradu konštatovala zvyšujúcu sa
úroveň vystúpení. Tohtoročný
Deň tanca bol mimoriadne
úspešný pre svitský UK Fantázia,
ktorý si odniesol dve prvé, dve
druhé a jedno tretie miesto. Zvíťazili s choreografiami „Čarovná
noc“ a „ Medovníčky na jazýčky“,
2. miesto získali za choreografie
„Sladká vôňa“ a „Varí sa to, pečie sa to” a 3. miesto za tanec
„So mnou nikdy nezostarneš“.
-red-, foto: S. Pjaták
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BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
V druhej polovici marca 2010 sa v Prešove uskutočnilo krajské
kolo 44. ročníka BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY kategórie C (žiaci 8.
- 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií).
Novinkou v pravidlách bolo, že jednotlivé časti boli vyhodnotené samostatne, preto boli vytvorené i dve výsledkové listiny.
Právo reprezentovať okres Poprad sadila 8. miesto.
si vybojovali tri žiačky, medzi kto- V projektovej časti získali Zuzana
rými boli i dve z našej školy: Mar- Petrovská z 8. B i Martina Papcútina Papcúnová v projektovej časti nová z 8. A ZŠ Mierová vo Svite
(na obr. dole) a Zuzana Petrovská presne rovnaký počet bodov a
(obr. vpravo) v oboch častiach tej- obe sa umiestnili na 7. priečke.
to prírodovednej súťaže.
K dosiahnutým výborným výsledKrajského kola sa zúčastnilo spo- kom, ktorými úspešne reprezenlu 19 žiakov. V teoreticko-praktic- tovali školu, obom dievčatám
kej časti Zuzana Petrovská - žiač- srdečne blahoželáme.
ka 8. B ZŠ Mierová vo Svite obRNDr. Danica Božová
ZŠ Mierová Svit

ENERGIA 2010
ENERGIA 2010 AJ ZA ÚČASTI ŽIAČOK
ZO ZŠ MIEROVÁ SVIT

Zaujímavá beseda
Členovia ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
vo Svite sa v závere marca zúčastnili na besede o sociálnom
zabezpečení zdravotne postihnutých. Prednášku z oblasti
zákonov a očakávaných noviel viedla vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti v Poprade D. Lorenčíková.

Členovia sa postupne pýtali na
riešenia osobných problémov, na
možnosti kompenzácií, nové označenia pre vozidlá občanov so
zdravotným postihnutím, nové eu-

rópske typy preukazov ZŤP.
D. Lorenčíková odpovedala
na otázky a zároveň radila občanom ako postupovať pri vybavení preukazov ZŤP, aké
sú kritériá na bodové ohodnotenie zdravotného postihnutia, ako si žiadať kompenzáciu, ako je postarané o nemobilných občanov a mnohé
iné otázky z oblasti starostlivosti o zdravotne postihnutých. Je potrebné zúčastňovať sa na takýchto besedách,
pretože ak nie sme informovaní, nevieme na čo máme právo,
čo môžeme žiadať, aby sa zlepšila kvalita nášho života.
Za výbor ZO Ing. Kuzmíková
Foto: M. Jurčák

Koncom roka 2009 vyhlásila Východoslovenská energetika, a.s.
(VSE) literárnu súťaž pre žiakov základných škôl ENERGIA 2010.

Do súťaže sa zapojilo spolu 217
žiakov zo 45 základných škôl Prešovského a Košického kraja. Deväťčlenná porota zložená zo zástupcov učiteľov, zamestnancov
VSE a novinárov vybrala z každej
kategórie pätnásť najlepších, ktorí boli pozvaní do finálového kola.
Finálové podujatie sa uskutočnilo
12. marca 2010 v Košiciach.

Zúčastnili sa ho presne tri desiatky žiakov z dvadsiatich škôl Košického a Prešovského kraja, medzi ktorými boli i dve žiačky zo ZŠ
Mierová Svit.
V kategórii 1.- 4.ročníka ZŠ si
účasť vybojovala Eva Ammerová
zo 4.A a v kategórii 5.- 9. ročníka
Nikola Poľanovská. Hlavnou náplňou stretnutia bol kvíz pre zú-

Najúspešnejší autori literárnych prác (celkom vpravo Nikola Poľanovská).

Zástupcovia najúspešnejších škôl so symbolickými šekmi
(druhá z pravej strany Eva Ammerová zo Svitu)
častnených žiakov, v ktorom V kvízovej časti najlepší finalisti vybojovali o finančné prémie pre bojovali finančné prémie pre svosvoje školy. Tri desiatky súťaž- je školy vo výške 670 €, 500 €
ných otázok boli zamerané na a 340 €, ktoré budú využité na
päť oblastí: šport, umenie, vzdelávacie účely.
príroda, Slovensko, VSE.
Bola medzi nimi i Evička AmmeroV literárnej časti najúspešnej- vá, ktorá za 3. miesto získala šek
ší jednotlivci získali hodnotné pre školu v sume 340 €.
vecné ceny. Jedna z nich pu- Víťazné literárne práce, presný
tovala i do Svitu - za 3. miesto zoznam cien i účastníkov môžu
bola ocenená Nikola Poľa- záujemcovia nájsť na webovej
novská zo ZŠ Mierová, ktorá stránke www.vse.sk
vytvorila vedecko-fantastickú
Text a foto: RNDr.
poviedku s názvom Šetrenko.
Danica Božová
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Spolocenská
rubrika
ˇ

AUTOŠKOLA REČIČÁR

 NARODILI SA

Organizuje kurz skupín:
„A“ – Motocykel od 16 rokov
„B“ – Osobný automobil
„C“ – Nákladný automobil

„D“ – Autobus
„E“ - Prívesy

Dalibor Klembara, Tomáš Štefaňák, Petra Hudáková,
Viktória Servátková, Kristián Trhaj, Diana Berkešová,
Daniela Ďurkovičová

 MANŽELSTVO UZATVORILI

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SVIT

Rastislav Kaňuk a Paula Tajbošová,
Pavol Mirga a Iveta Pechová.

Miesto konania: Aula školy
Dátum konania: 20.04.2010 o 15.00 hod.

 ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

Informácie o kurze:
 Vyučovanie vo Svite – Stredná škola
 Jazdy budú začínať a končiť vo Svite
 Možnosť výberu vozidla a inštruktora vo výcviku
 Vozidlá: Audi A6, Škoda Octavia, Ford Fusion, Fiat Idea, Fiat Croma,
Jeep Grand Cherokee
 Motocykle: Honda 125 – vek 16 rokov,
Honda CBF 600 – vek 18 rokov
 Nákladné vozidlá: MAN, Mercedes
 Základnú prípravu absolvujete na trenažéri: 9 hod.
 Jazdy: 14 jázd po 1,5 hod. vo vozidle
 Jedenkrát v týždni vyučovanie teórie
 Jazdíme od 6.00 hod. do 19.00 hod. – jazdy si plánujete sami.
Jazdíme aj cez víkendy a sviatky
 Možnosť platenia aj na splátky 6 až 10 mesiacov
 V cene kurzu testy
 Doba trvania kurzu 2 mesiace
Info: v deň otvorenia kurzu alebo v hoteli Gerlach,
č. tel. 052/7722807, 0905 299 969, 0903 605 835

Predám tatranský profil
- perodrážka, brúsený
I. trieda 4,00 eurá
II. trieda 3,00 eurá
v ponuke aj dlážkovica
a dokončovacie lišty.
Doveziem.
Tel: 0915 863 227,
0911 168 980.

Poďakovanie
Ďakujeme Mestu Svit, Pohrebným službám,
Malému mužskému zboru a dychovej hudbe
za vykonanie dôstojnej rozlúčky s našim zosnulým Jozefom Matejovom.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym za účasť na tomto obrade a za všetky prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

70 ROKOV
Jozef Rušin, Ján Šašura, Alžbeta Kudláčová
75 ROKOV
Emília Jungová, Alžbeta Bekešová, Jozefína Franková,
Mária Uhrínová, Anna Žukovská, Anna Bérešová, Božena Javornická.
80 ROKOV
Ján Hric, Margita Hudáková, Mária Košárová, Ondrej
Zbell, Mária Gibalová.
85 ROKOV
Mária Šenkýřová, Mária Dobiasová, Mária Lukáčová,
František Vojtuš, Mária Schmotzerová, Helena Kudelková, Augustína Martinková.
91 ROKOV
Mária Hlaváčová
93 ROKOV
Anna Katreniaková.
94 ROKOV
Zuzana Fedorová.
98 ROKOV
Elena Korvínová

 NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Jozef Matejov, Ján Šašura, Eva Genčurová, Anna
Čimborová, František Pecha.
Pozn: Ospravedlňujeme sa za nesprávne uvedené
meno v predchádzajúcom čísle – zosnulým bol pán
Jozef Martinka.

Návšteva
v Chmeľnici
16. marca nemčinári Základnej školy na Mierovej ulici navštívili obec
Chmeľnica za účelom spoznania kultúry nemeckej školy. Hopgarten je
nemecký názov Chmeľnice. Navštívili sme 1.a 3. ročník na hodine nemeckého jazyka. Malí prváčikovia vedeli nemčinu fantasticky, aj keď ešte
nepoznali všetky písmenká. Rozprávali sme sa aj s pánom Recktenwaldom, ktorý pochádza z Nemecka
a hovorí iba svojím rodným jazykom nemčinou. Sme radi, že sme počuli
o histórii obce a dozvedeli sme sa,že
80% ľudí tam hovorí plynulou nemčinou. Hodiny strávené v Chmeľnici
boli pre nás prínosom. Zažili sme príjemný deň.
Nemčinári IX.B triedy
ZŠ Mierova, Svit

Najlacnejšie dovolenky do celého
sveta len v našej

Cestovnej kancelárii A-Tatry!
Nájdete nás v budove nad Orange,
oproti Spolcentru, Svit, Ul. SNP č. 15.
Kontakt : 0907 246 682

Stolárstvo SAMKO
Spišský Štvrtok

Inzeráty
 Predám záhradu, chata, sklenník v osade Máj
Svit. Volať po 18,00 hod. Č.t. 7756 783.
 Predám v strede Svitu poldom. 3-izbový
byt,garáž, pozemok v OV. Tel: 0944 193 115.
 Predám jedálenský kút (stôl, 2 lavice, 2 stoličky. 0905 905 384.
 Predám nové kožené sandále, veľké veľkosti.
0905 905 384.

Expozitúra: Obchodné centrum Ul.
SNP, SVIT (severný vchod od Spolcentra)
Informácie a objednávky:
0908 980 810,
marek.jendral@centrum.sk
•drevené okná a dvere
•vstavané skrine
•kuchynské linky
•samonosné schody
• kancelársky a bytový nábytok na mieru
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lej sezóne značne stúpli,
sme radi, že sme mohli pre
návštevníkov počas lyžiarskej sezóny od decembra
2009 až do prvých jarných
dní tohto roku pripraviť nielen dobré podmienky ale s
Ing. Ľ. Kozubíkom, Ing. I.
Troppom a pani Vargovou i
komlexné stravovacie služby.
Mrzí nás len stále nevyriešená oprava cesty do
Lopušnej doliny, ktorá je v

Karneval na lyžiach
Prevádzkovateľ lyžiarskych vlekov v Lopušnej doline spoločnosť Chemosvit SKI
CHEM, a. s., sa aj tohto roku na záver lyžiarskej sezóny rozhodla pre deti a širokú verejnosť uskutočniť karneval na lyžiach. Za pekného, dá sa povedať už jarného počasia sa
organizátorom pred 10. hodinou dopoludnia prihlásilo viac ako 100 lyžiarov v maskách.
Organizátori vytvorili pre
nich dobré lyžiarske podmienky a na svahu využívali posledný sneh lyžiari

všetkých vekových kategórií.
SKI CHEM na záver
ocenil všetkých. Dobrú

náladu, ktorú vytváral aj moderátor
Mgr. Milan Špiner
za pomoci hudobného doprovodu,
ocenili všetci, ktorí
do Lopušnej doliny prišli nielen si
zalyžovať, ale aj si
oddýchnuť na čerstvom vzduchu v
príjemnom prostredí.
„I keď náklady na
prevádzku vlekov
nám oproti uplynu-

Program kultúrno-spoločenských akcií
17. apríla 2010 o 9.00 hod. - Dom kultúry vo Svite

SPELEOMÍTING
Celoslovenské stretnutie jaskyniarov
20. - 23. apríla 2010 – miestnosť nad poštou

Detská burza jarného ošatenia a športových potrieb
20. - 21. marca od 15.00 – 18.00 príjem čistých a nepoškodených vecí
22. -23. marca v čase od 8.00 – 17.00 hod. - predaj vecí
22.apríla 2010 o 15.00 hod. - sála Domu kultúry
CVIČÍME S RADOSŤOU
Akadémia detí MŠ Mierová ul. vo Svite pre verejnosť. Vstupné: dobrovoľné
30. apríla 2010

STAVANIE A OHRÁVANIE MÁJOV
16,00 – stavanie mája pred Domom kultúry
16,30 – stavanie mája Pod Skalkou
(pri Jednote)
od 17,00 pri Kolibe – ľudová veselica
21,30 - zapálenie vatry
11. mája 2010 o 17.00 hod. - sála
Domu kultúry

REPETE NÁVRATY
Slávnostný program pri príležitosti Dňa
matiek
Účinkujú: Lydia Volejníčková, Dušan
Grúň, Martin Jakubec
14. mája 2010 o 16.00 hod. - sála
Domu kultúry

„Maťko s Kubkom pod Tatrami”
Slávnostná akadémia ku Dňu matiek
ZŠ Komenského Svit

katastri Lučivná, majiteľom
pozemkov je Urbárska
spoločnosť v Sp. Bystrom.
Tu nám veľmi pomohla
ochota mesta Svit, osobitne TS mesta pri údržbe
cesty v zimnom období, za
čo im chcem poďakovať,“
povedal nám Ing. Ladislav
Jašš, predseda predstavenstva spoločnosti Chemosvit SKI CHEM, a. s.
Text a foto: M. Jurčák

Pochovali basu
Občianske združenie ľudová hudba Bystrianka,
pôsobiace vo Svite, sa snaží zachovávať a oživovať
tradície a zvyky našich predkov, preto sa po druhýkrát rozhodlo v našom meste za pomoci firmy Alto
Slovakia s. r. o. zo Svitu zorganizovať v tomto duchu
fašiangovú zábavu, ktorá bola spojená so symbolickým pochovávaním basy.
Zábava sa konala v Dome kultúry vo Svite, niesla sa v
uvoľnenej atmosfére, kde sa prišli hostia zabaviť v maskách
i bez nich, okrem iného jedla sa podávali tradičné domáce
šišky a pagáče, v programe vystúpili žiaci ľudovej hudby
ZUŠ vo Svite spolu s dievčenskou speváckou skupinou
ZUŠ, amatérske divadlo Tak teda tak zo Svitu a do tanca
celý večer hrala ĽH Bystrianka s DJ Stanom. O polnoci sa
konalo symbolické pochovávanie basy, ktoré znamenalo
ukončenie fašiangového obdobia. Táto akcia sa opäť vydarila, preto sa budú organizátori snažiť túto ľudovú tradíciu
vo Svite uchovať a veria, že sa všetci o rok stretnú pri treťom ročníku fašiangovej zábavy.
Monika Bobríková
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Mesiac knihy v Mestskej knižnici

Noc s Andersenom...
Tak ako každý rok i tentokrát sme sa snažili pripraviť zaujímavé podujatia predovšetkým pre detských čitateľov.
Besedovali sme napr.o živote a diele Pavla Dobšinského, aj
o tvorbe populárnej spisovateľky pre deti Gabriely Futovej.
Zúčastnili sme sa celoslovenskej súťaže Hľadá sa Dobšinský a pre triedne kolektívy oboch základných škôl sme pripravili výstavy a hovorené bibliografie o novinkách zakúpených do oddelenia pre deti a mládež.
šiesty raz. Všetkých v knižnici
privítali duchovia Mudroško, Zimuško, Tlstuško, Bojuško
a jedna dušia slečna Duška.
Deti sa dozvedeli, že i duchovia
chodia do školy. Ich škola je taká istá ako ich, lenže je priesvitUž po druhýkrát sme
sa zapojili i do celoslovenského čitateľského
maratónu pre deti pod
názvom „Čítajme si“,
ktorý organizuje Linka
detskej istoty pri slovenskom výbore pre
UNICEF v Bratislave.
Napriek tomu, že
v našej knižnici sa do
čítania zapojilo rovnako
ako minulý rok 103 detí, v rámci Slovenska
sme spoločne rekord
z roku 2009 prekonali.
Počas 6 hodín čítalo
naraz rovnakú knižku
21 234 detí v 81 mestách Slovenska. Vyvrcholením bola medzinárodná akcia Noc
s Andersenom, do ktorej sme sa zapojili už po

Čítali sme viac, ako inokedy
Marec je už od nepamäti známy ako mesiac knihy. Pripomíname
si tak krásu, ktorú nám zanechali známi aj neznámi autori.S cieľom vzbudiť u detí záujem o čítanie si žiaci 4. roč. vyskúšali čítanie na netradičných miestach. Začali sme v ŽK školy, kde čítanie
bolo spojené s overovaním nadobudnutých teoretických vedomostí z literatúry, pokračovali sme v Mestskej knižnici vo Svite, neskor si každý prečítal rozprávkovú knižku, urobili sme besedu
o prečítanom, ktorá bola spojená s vernisážou žiackych ilustrácií
-bjv aule našej školy na Ul. Komenského.

ZIMNÁ KALOKAGATIA
Vo februári sa uskutočnila medzinárodná olympiáda detí a mládeže ZIMNÁ KALOKAGATIA 2010. Jej dejiskom bola Spišská Nová Ves a Mlynky.
Okrem súbojov v zimných športoch jej súčasťou boli i výtvarné a
literárne súťaže na tému ZOH - VANCOUVER 2010. Zapojili sa do
nich i žiaci našej školy ZŠ Mierová vo Svite.
Najúspešnejšou z nich bola Ľuboslava Kubaská zo 7.B, ktorá získala ocenenie za 3. miesto v literárnej súťaži v kategórii žiakov 7.9. ročníka ZŠ.
RNDr. Danica Božová

Vítanie novonarodených občanov v meste Svit bolo na mestskom úrade 13. marca. V strede primátor mesta Rudolf Abrahám.
Foto: A. Pálešová

ná. V nej sú priesvitné i všetky
stoly, stoličky, tabule, a dokonca i priesvitné panie učiteľky
a priesvitní páni učitelia. Deti
riešili rôzne úlohy z duchochémie, ducholingvistiky, či duchomatematiky, zabavili sa pohybovými hrami, vyvolávali duchov
rôznych rozprávkových postáv
a plnili i úlohy strašidelné. Spoločne však všetko zvládli
a nakoniec našli i rozprávkový
poklad.
Dúfame, že jednotlivé podujatia sa deťom páčili a ukázali im,
že knihy i čítanie sú nielen poučné ale i zábavné.
D. Šipošová

Malí vševedkovia
V marci sme na ZŠ Mierová
uskutočnili 1. kolo vedomostnej
súťaže - vševedko. Žiaci si mali
možnosť zmerať sily v rámci ročníkov. Húževnato sa zapojili
štvrtáci, tretiaci, druháci a dokonca aj naši prváci. Súťaživosť, šikovnosť a úspešnosť sa odrazila v
umiestnení viac žiakov na jednej
priečke. Gratulujeme úspešným
riešiteľom a prajeme veľa chuti do
učenia. Mgr. Lenka Smolková

Týždeň hlasného
čítania
V 11.týždni tohto roku na našej
škole prebiehal projekt Týždeň hlasného čítania. Pani učiteľky žiakom
vysvetlili potrebné pravidlá.
Počas celého týždňa žiakom, ktorí sa do projektu zapojili, robila spoločnosť kniha, ktorú si vybrali spoločne s rodičmi. Každý deň nám žiaci reprodukovali dej prečítanej rozprávky, ktorú im čítali rodičia, či starí rodičia. Žiaci opisovali nielen rozprávkové príbehy, ale aj pekné chvíle,ktoré pri čítaní strávili s mamičkou, či oteckom.
Cieľom týždňa hlasného čítania
bolo nielen vzbudiť záujem detí o
knihu, ale pokúsiť sa vytvoriť v každej rodine príjemnú atmosféru pri čítaní a aspoň na chvíľku zabudnúť na
každodenné starosti. Tak mi dovoľte poďakovať aj Vám - rodičom za
to, že týždeň hlasného čítania naplnil svoj cieľ. Náš TÝŽDEŇ HLASNÉHO ČÍTANIA sme ukončili vyhodnotením. Rodičia dostávali certifikáty a ich ratolesti pochvalné listy.
Mgr. B. Javoreková
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Volejbalový turnaj na škole

Nestlé Basket Cup
Okresné kolo Nestlé Basket Cup v basketbale
mladších žiakov a žiačok, ktoré sa uskutočnilo 15.
marca na ZŠ Komenského v Poprade malo toho roku výbornú úroveň najmä v kategórii dievčat.
Tradičnému favoritovi ZŠ Komenského Poprad sa totiž
do cesty k vyšším métam postavili výborne pripravené
družstvá zo Svitu. Zápas medzi Komenského Poprad a
Komenského Svit mal všetko, čo má mať dramatický zápas a obidve školy by si zaslúžili víťazstvo. Nakoniec boli
šťastnejšie domáce hráčky (na foto J. Pavlíka), ktoré zvíťazili 22:21 košom v posledných sekundách, čo im prinieslo titul majstra okresu a postup na krajské kolo, ktoré bude 31. marca. Za porazeným finalistom skončili ako
tretie o rok mladšie dievčatá ZŠ Mierová Svit a za nimi ZŠ
Tajovského Poprad. Medzi chlapcami zvíťazili naši zo ZŠ
Komenského pred ZŠ Jarná a ZŠ Tajovského Poprad.
Okrem trofejí potešili účastníkov aj sladkosti od firmy Nestlé, ktorá sponzoruje toto podujatie.
M. Javorek

Pod záštitou mesta Svit usporiadala 19. 3. 2010 ZŠ Komenského už
5. ročník volejbalového turnaja medzi učiteľmi základných
a materských škôl z okolitých obcí.
Turnaj každoročne poriadame pri príležitosti Dňa učiteľov a aj takýmto športovým spôsobom chceme osláviť náš sviatok. Ku dobrej atmosfére prispela bohatá športová kulisa divákov – fanúšikov tej ktorej školy. V „tvrdom“ zápolení
o putovný pohár sa už tradične stretáva 6 družstiev – ZŠ Spišské Bystré, ZŠ
Spišská Teplica, ZŠ Lučivná, MŠ Mengusovce, a 2 domáce družstvá - učiteľov
ZŠ Komenského a družstvo Rodičovskej rady pri ZŠ Komenského vo Svite. Volejbalové majstrovstvo si preto turnajovo overujeme každý druhý mesiac, vždy
v inej usporiadajúcej škole. Poradie sa vždy mení, čo svedčí o vyrovnanosti
družstiev. V tohtoročnom turnaji sa najviac darilo ZŠ Spišská Teplica, ale víťazmi sme vždy všetci - dobrým pocitom, príjemným stretnutím a radosťou
z užitočne prežitého času. Mgr. Monika Dudinská, učiteľka ZŠ Komenského
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Z denníka polície

Bol to skvelý nápad!
Vo februári sa naše deti zúčastnili lyžiarskeho kurzu, ktorý nie je
v bežnej praxi samozrejmosťou. Vziať si totiž “pod krídla“ maličké ratolesti a naučiť ich lyžovať – to si už vyžaduje aj riadnu dávku odvahy.

Chceli by sme teda touto cestou za
všetkých vďačných rodičov, ktorých
prihlásené deti sa kurzu v Lučivnej zúčastnili, úprimne poďakovať najmä pani riaditeľke MŠ vo Svite M. Zentkovej
za skvelý nápad ! To predovšetkým. V
neposlednom rade aj za obrovskú
obetavosť, odvahu, trpezlivosť a zodpovednosť, s akou ona i ostatné kole-

gyne pristupovali ku celému ich pobytu v neďalekej Lučivnej. Poďakovanie
patrí aj všetkým učiteľkám a personálu
MŠ vo Svite, ktorý bdel nad každým
maličkým lyžiarom. Aby nebol smädný,
aby, keď bolo potrebné, mohol ísť na
záchod (a to si viete predstaviť, že nie
je jednoduché!), bolo potrebné poutierať soplíky i slzičky, dbať, aby sa im
nič zlé neprihodilo a ešte ich najmä
všetkému potrebnému na svahu naučiť. Musíme povedať, že sa im to perfektne podarilo.
Deti získali základné zručnosti a
skúsenosti a tak sa tešíme všetci –
najmä však oni! Bola to aktivita zo strany pani riaditeľky a jej kolegýň naviac
– ale pre úžitok tých, o ktorých sa s
láskou starajú. Tak ešte raz - za všetkých vďačných rodičov – obrovské
„ďakujeme“!
Andrea Pitoňáková
a Silvia Karabínová

Veci posledné …
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite na
výročnej schôdzi vo februári 2010 schválila plán činnosti, v ktorom sú
zahrnuté o.i. aj veci verejné.
Starší ľudia v meste, ktorí aj naďalej
mienia svoj život v meste prežívať aktívne
sa denno denne stretávajú pri rôznych
príležitostiach, ale i pri pochôdzkach
mestom s rôznymi poznatkami. Jedným z
nich je aj obdiv a uznanie nad súčasnou
úrovňou poskytovania služieb v meste.
Ja som, žiaľ, len nedávno mala rodinnú situáciu, kde som musela využiť Pohrebné služby mesta Svit. A bola som milo prekvapená ochotou, pochopením a
ľudským prístupom vedúceho Petra Sadloňa a jeho spolupracovníkov k nám pozostalým.
Myslím si, že je potrebné si všímať aj

prácu týchto ľudí, v profesiách kde nestačí len odbornosť, ale i cit pre človeka.
V Pohrebných službách vo Svite sú ľudia,
ktorí vykonávanie poslednej rozlúčky vo
Svite robia v spolupráci so všetkými účinkujúcimi (rečníci, MMZ a DH) na veľmi
dôstojnej úrovni, čo i v našom prípade
ocenili prítomní rodinní príslušníci z iných
obcí a miest Slovenska.
Na poslednej výborovej schôdzi ZO
JDS aj členovia výboru ocenili činnosť
Dobré bude, keď v meste Svit sa nájdu finančné prostriedky aj na údržbu a obnovu Domu smútku a dostavby kolumbária.
Blažena Bendíková, za ZO JDS Svit

 23. februára sa na SAD nachádzali dve ženy, ktoré svojím
správaním vzbudzovali pohoršenie u okoloidúcich občanov,
obe boli pod značným vplyvom alkoholu, nevládali stáť na
vlastných nohách. Nevedeli sa preukázať žiadnym dokladom
totožnosti, ale vďaka snahe MsP sa zistilo, že obe ženy pochádzajú z Lučivnej. Privolaný taxík ich odviezol do miesta ich
bydliska.
 27. februára sa hliadka dostavila na podnet OO PZ k rodine
Márie P., kde malo dôjsť ku krádeži finančnej hotovosti. Pred
domom sa nachádzala Mária S. z Lendaku v spoločnosti muža, obaja boli pod vplyvom alkoholu a požadovali od Márie
P. zo Svitu, aby im vrátila 1500 € a letenky do Anglicka. Vzhľadom na stav opilosti menovanej bolo jej odporučené, aby po
vytriezvení nahlásila uvedený podvod na OO PZ.
 27. februára v lese v mestskej časti Pod Skalkou boli zaistení Vladimír Č. a Michal Č. z Batizoviec pri výrube smreku.
Na uvedenom mieste bolo zjavné, že došlo k odberu viacerých stromov. Vzhľadom na naplnenie skutkovej podstaty
trestného činu krádeže drevnej hmoty bola vec a osoby odovzdané hliadke OO PZ Svit.
 2. marca sa na Ulici Jilemnického stala dopravná nehoda,
pri ktorej došlo k poškodeniu verejného osvetlenia. Vodič vozidla Tomáš M. z Batizoviec pri nehode neutrpel žiadne zranenie.
 4. marca bola nahlásená informácia o odstavenom aute na
Ulici Štefánikovej, ktoré tam stálo sedem dní. Vzniknuté podozrenie, že môže ísť o kradnuté auto sa nepotvrdilo. Vozidlo
pochádzalo z firmy Klibos, s. r. o., a bola na ňom ťarcha exekúcie.
 8. marca vo večerných hodinách hliadka MsP likvidovala
malý požiar hasiacim prístrojom v blízkosti železničnej trate.
K ďalším dvom požiarom kvôli neprístupnosti terénu musela
privolať hasičov, ktorí tieto požiariská zlikvidovali.
 10. marca hliadka overovala telefonickú informáciu obyvateľky I. V. zo Svitu, ktorá tvrdila, že manžel sa ide hodiť pod
vlak. MsP pri jeho hľadaní zistila, že sa nachádza v jednom
z mestských pohostinstiev.
 13. marca mestská polícia zistila na úseku dopravy prejazd
cyklistu cez železničné priecestie v dobe, keď svietili výstražné červené svetlá a boli spustené závory. Ján R. z Batizoviec
sa dopustil priestupku, za ktorý mu bola uložená bloková pokuta.
 14. marca v neskorej nočnej hodine bolo nájdené havarované motorové vozidlo smerom na Spišskú Teplicu. Vodičom
bol Dominik F., ktorý nebol držiteľom vodičského preukazu
a pravdepodobne bol pod vplyvom alkoholu. Vlastníkom vozidla bol jeho starý otec. Danú haváriu riešila OO PZ.
 16. marca bola hliadka privolaná do predajne Sintra na Ulici 9. mája, kde došlo ku drobnej krádeži Martinou M. zo Svitu. Menovaná počas nákupu vedome nechala svoju maloletú
sestru, aby si vložila do vrecka bundy syr, za čo jej bola uložená bloková pokuta.
 20. marca na budove predajne Sintra vo večerných hodinách hliadka zistila, že sú po nej kriedou popísané rôzne prezývky a iniciálky. V tom čase tam postávala skupinka mladých
ľudí, ktorí síce tvrdili, že nie sú autormi, ale na nariadenie
hliadky nápisy čiastočne zlikvidovali.
 20. marca v budove Obchodného centra v čínskej predajni sa pokúšal ukradnúť pánsku bundu Michal G. z Batizoviec.
Lustrácia preukázala túto krádež ako jeho prvú, za čo mu bola uložená bloková pokuta.
 21. marca prijala mestská polícia oznam o mužovi, ktorý leží na rôznych miestach. Najprv bolo hlásenie pri štadióne, potom na Ulici Jilemnického a nakoniec v mieste jeho bydliska,
kde obyvatelia domu zavolali RZP. Po príchode mestskej polície bolo zistené, že muž pod silným vplyvom alkoholických
nápojov je Ján B. zo Svitu. Hliadka ho po ošetrení zdravotníkmi odviedla do jeho bytu.
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Plávať mohlo celé mesto
V stredu 24. marca sa v plavárni vo Svite konal už štvrtý ročník
plaveckej štafety. Obľúbená akcia obyvateľov mesta trochu zmenila svoj program. Jej dopoludňajšia časť venovaná deťom a mládeži, bola súťažná.
Vyvrcholením súťaží bola plavecMladí plavci pretekali vo vekových
kategóriách od žiakov 1. ročníka ZŠ ká štafeta družstiev škôl na 8 x
až po študentov strednej školy o 50m. Jasne zvíťazila Stredná odnajlepšieho plavca Svitu na trati borná škola pred ZŠ Komenského
dlhej 25 resp. 50 m ľubovoľným ul. a ZŠ Mierová ul.
Popoludní už bazén patril indivispôsobom.
Majstrami Svitu vo svojich kate- duálnym plavcom, z ktorých každý
góriách sa stali Barbora Demetero- plával podľa svojich možností a
vá, Radovan Králik, Diana Čipkalo- schopností. V plaveckých dráhach
vá, Tomáš Gajan, Albína Ukaová, sa až do večera striedali plavci všetJán Dunaj, Erika Bjalončíková, Ad- kých vekových kategórií – chlapci,
rián Neuvirth, Lucia Čižmárová, Erik dievčatá, mládež, dospelí i tí skôr
Hudáč, Tomáš Pazdúr, Alexandra narodení. Aktívne v tento deň plávaJasenková, Martin Petrilák a Peter lo spolu 131 plavcov. Zaplávali spolu 77 tis. metrov, čo je na plavca
Ferenčák.

Legendy svitského športu:
Šach je hra, ktorá si nevyžaduje veľký priestor a je nenáročná
na náklady pri tréningovom procese, ako je to u pohybových
športov. Vo Svite sa touto hrou, organizovanou v šachovom oddieli začalo, ako je známe, už v roku 1948. Tento šport sa udomácnil najmä na internátoch mladých mužov a žien, ktoré navštevovali Strednú priemyselnú školu a odborné učilište.

Šachista
Ondrej Budiš
Takto svoj talent začal vo Svite
rozvíjať aj jeden z aktívnych hráčov tejto hry vo Svite Ondrej BUDIŠ. Do Svitu prišiel v roku 1959
z Pavloviec N/ Uhom z okresu Michalovce, keď sa na základe náboru vedenia OU Chemosvit rozhodol ako 14-ročný prísť a vyučiť
sa za chemika umelých vlákien.
„K šachu ma priviedol môj
otec, s ktorým som hrával už ako
5-ročný. Bol som samoukom a v
hre som sa zdokonaľoval hrávaním s rovesníkmi najmä na internáte, neskôr na základnej vojenskej službe a potom na slobodárni, keď som už pracoval v Chemosvite,“ stručne zhodnotí začiatky zoznamovania sa so šachovou
hrou O. Budiš.
V Chemosvite sa začala éra rozvoja šachu v 80-tych rokoch pod
vedením Václava Míčku, Vladimíra
Zentku, MUDr. Albína Greša a ďaľších. Kedže tu pracoval, našiel tu
priestor pre šach a svojimi výkonmi
v šachových partiach pomohol oddielu sa dostať až do divízie, ktorú
hrali v roku 1993.
„Šach bol pre mňa vždy relax a k
tejto hre som pristupoval aj ako aktívny hráč. Po rokoch mojej aktívnej
činnosti v oddiele TJ Chemosvit
môžem povedať, že šachová hra vo
Svite nadviazala na jej tradíciu v
uplynulých rokoch a som rád, že v
súčasnosti pod vedením Ing. Stanislava Kopčáka sa jej darí, veď oddiel v rokoch 2002/2003 postúpil

priemer 592 m. Najviac zaplával Ing. Branislav Bartko –
16 050 m, pričom svoj výkon z
minulého roku zlepšil o viac
ako 1000 m. Najmladšia
účastníčka 7-ročná Sabinka
Kukurová zaplávala 250 m.
Plaveckú štafetu podporil
svojou prítomnosťou aj primátor mesta PaedDr. Rudolf Abrahám.
Organizátorom bolo Centrum voľného času, plaváreň,

základné i stredná škola. Mimoriadne poďakovanie však
patrí najmä pracovníkom plavárne, ktorí pripravili účastníkom veľmi dobré podmienky a
príkladne sa o nich starali.
Všetci prítomní boli spokojní.
Mohlo plávať celé mesto. Je
131 plavcov veľa či málo z takmer sedem a pol tisíc obyvateľov mesta?
N. Kumorovitzová

Na lyžiarskom svahu aj štvrtáci
V dňoch 22.-26. februára 2010 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili tradičného 5-dňového lyžiarskeho výcviku. Čo
bolo netradičné?
V pondelok pred školou s nimi do autobusu nastupovalo aj 25
dievčat a chlapcov štvrtého ročníka. V rámci školy v prírode sa
chceli naučiť lyžovať alebo zdokonaliť si svoje lyžiarske schopnosti. Ich výcvik začal na svahu v Lučivnej a pokračoval do konca týždňa v Lopušnej doline. S radosťou sme v záverečný deň
sledovali ich súťažné slalomové jazdy na čas – všetci dokázali
bezpečne zísť celý svah a pýšili sa počtom jázd. Pri celkovom
vyhodnotení nechýbali slová pochvaly zo strany inštruktorov,
medaily najlepším a pre všetkých domáce zákusky.
Tešíme sa, že návrh rodičov sa nám podarilo tak úspešne
zrealizovať. Poďakovanie patrí rodičovskému združeniu za úhradu cestovných nákladov deťom a Skichemu, a. s. za poskytnutú zľavu denných lístkov.
Keď nás budúca zima poteší snehovou nádielkou, opäť chceme privítať na lyžiarskom svahu našich štvrtákov.
Mgr. Juraj Majlát, ZŠ Mierová

do 1. ligy družstiev a čo je potešiteľné, darí sa im zapájať aj mladých
ľudí,“ s hrdosťou nad minulosťou i
súčasnosťou šachu vo Svite nám
povedal O. Budiš.
Vo Svite, kde si založil rodinu a
vychoval s manželkou dvoch synov,
okrem šachu, ktorý aktívne hrával
25 rokov, pôsobil aj ako aktívny
športovec pri podnikových súťažiach v stolnom tenise, futbale, kolkoch a pod. Za úspech v šachu považuje niekoľko víťazstiev v rámci
okresu, výhru na simultánke z veľmajstrom Plachetkom a niekoľko
dobrých umiestnení na rôznych šachových turnajoch.
Skromný športovec, ktorý ako
člen šachového oddielu robil dobré meno mestu Svit, do ktorého
pred rokmi prišiel za prácou, si zaslúži aj od širšej verejnosti pozornosť.
Text a foto: M. Jurčák

To, že Deň učiteľov sa dá osláviť aj športom dokázali pedagogickí pracovníci SOŠ vo Svite. Za podpory predsedu
ŠK Adento Jozefa Kleina si zahrali stolný tenis a súťaž v hode šípkami.
Foto: M. Jurčák
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Basketbalisti
sa vyhli baráži
Basketbalisti BK Svit v extralige v súťažnom ročníku 2009/2010 v stredu 24. marca posledným
zápasom v Pezinku (prehrali v pomere 112:94)
ukončili súťaž a definítívne v tabuľke po základnej
časti skončili na 10. mieste.
Týmto sa pre nich súťaž skončila (play-off hrajú družstvá na 1.
až 8. mieste) a definitívne si zabezpečili účasť aj v nasledujúcom
ročníku basketbalovej extraligy
mužov. O krátke zhodnotenie celého súťažného ročníka sme požiadali predsedu BK Svit Ing. Milana Baloga.
„I napriek tomu, že sme začínali trénovať neskoro (v auguste) podarilo sa nám v priebehu sezóny
zostaviť družstvo s trénerom Ing.
Jánom Drobným tak, že cieľ vyhnúť sa baráži a udržať sa v extra-

Majsterka
Slovenska
Stanka Lajčáková

lige sme splnili. Je to
v prvom rade zásluha
výboru BK, hráčov a
realizačného tímu a v
neposlednom rade
sponzorov, najmä a.
s. Chemosvit, Mesta
Svit a ďalších 20
menších podnikateľských subjektov, ktoré výboru pomohli zabezpečiť priebeh celej súťaže. Poďakovanie patrí aj členom fan
klubu a divákom, ktorí

Družstvo basketbalistov BK Svit po víťaznom zápase so Žilinou. Zľava stojaci:
Ing. Ján Drobný, Ing. M. Dida, člen výboru, MUDr. R. Kŕč, lekár družstva I. Cvitanovič, B. Laco,V. Polakovič, R. George,V. Kováč, T. Kmetoni,M. Krajčík, Ladislav Balog, vedúci družstva, Ing. M. Balog, predseda BK Svit, dole v drepe
R. Findura, L. Dubovský, M. Seman, M. Madzin, B. Lopušniak, L. Valášek. Chýba hráč J. Bajič a lekár družstva MUDr. M. Balog.

palce a najmä doma boli tým po- o 1 - 2 miesta vyššie. Uvidíme, no
vestným „šiestym“ hrá- je dobré, že zo strany mesta Svit,
čom na palubovke. Aká a. s. Chemosvit, ale i ďalších podbude nasledujúca bas- nikateľských subjektov je záujem
O veľmi nepríjemné prekvapenie sa v náš
ketbalová sezóna, to je basketbal vo Svite aj naďalej
neprospech postaral Slovenský atletický
otázka viacerých roko- udržať. To je dobrá správa pre fazväz, ktorý pre túto halovú sezónu nezaradil
vaní o finančných pro- núšikov, ale ako to dopadne nav rámci Majstrovstiev Slovenska žiakov halové
striedkoch. Chceli by ozaj, rozhodnú až ďalšie týždne.“
viacboje ! Pre naše atlétky – minuloročné mesme si dať cieľ v tabuľke
Text a foto: M. Jurčák
dailistky, ktoré sa pol roka zodpovedne pripravovali práve na halový 5-boj to znamenalo
tvrdý škrt našim plánom, nakoľko mali skvelú
formu a plánovali sme u oboch medailové pozície, titul majsterky Slovenska, prekonanie
oddielového rekordu a dokonca u Lenky Poništovej aj útok na slovenský rekord !
Aby naša tréningová príprava nevyšla úplne
nazmar, nastúpili 6.marca 2010 dievčatá
v behu na 60m prekážok medzi slovenskými
špecialistkami na tejto trati, pripravujúcimi sa
v neporovnateľne lepších podmienkach, ako
my. Do bojov o medaily zasiahla úspešne
Foto: M. Jurčák
Stanka Lajčáková, keď vo finále skvele zabojovala a časom 9,46 s dobehla na prvom
Futbalisti víťazne
mieste, čím získala titul Majsterky Slovenska
Už v nedeľu 21. 3. sa začala oneskorená jarná časť
a zlatú medailu, pričom výkonom dokonale
futbalových súťaži a teda aj IV. liga. Futbalisti FK Svit
zaskočila hlavné favoritky týchto majstrovvšak do Medzilaboriec necestovali, nakoľko pre nestiev. Zároveň prekonala len 60 minút trvajúci
spôsobilý terén bol zápas preložený a odohrá sa
oddielový rekord 9,58 s Lenky Poništovej
v náhradnom termíne.
v tejto disciplíne, ktorý zabehla v rozbehu.
A tak prvé jarné kolo - v poradí 19. odohrali futbalisti Svitu
nám držali

Soňa Vnenčáková tretia na Slovensku
Na halových majstrovstvách SR dorastu koncom februára 2010 nastúpila naša pätica pretekárok. Do bojov o medailové pozície mohla
vážnejšie zasiahnuť dorastenka Soňa Vnenčáková v behu na 1500m. Na pretek nastupovala
po príprave prerušenej virózou v nie celkom
optimálnej forme papierovo tretím najrýchlejším
časom. Počas preteku znova ukázala svoju bojovnosť a časom 5:09,81 min. dobehla na treťom mieste a vybojovala bronz pre náš oddiel.
Stanka Lajčáková a Lenka Poništová nastúpili
v troch disciplínach, aby si otestovali formu na
žiacke halové majstrovstvá začiatkom marca
v hale Elán.
-lp-

v nedeľu 28. marca na dobre pripravenej hracej ploche s tretím
družstvom v tabuľke z Ľubotíc. Začali pekne zostra, typickou
nátlakovou hrou už v 6. minute po strieľanom trestnom kope
Jambora spoza šestnástky dotlačil loptu do siete hostí domáci
Badzík (na obr.). Potom sa hra upokojila a domáci si postupne
vytvárali niektoré gólové príležitosti, ktoré však nepremenili.
Hostia hrali v poli svoju kombinačnú hru a vedeli sa rýchle vracať do organizovanej obrany. To praktizovali aj v II. polčase
a rýchlymi protiútokmi hrozili až do konca zápasu, ktorý bol od
70. min., kedy domáci Tropp zvýšil na 2:0, rozhodnutý. Zápas
pre domácich prvý súťažný, bol zo strany Sviťanov vedený
v dobrom tempe a priniesol na úvod jarnej časti IV. ligy pri pomerne početnej diváckej kulise dobrú úroveň. FK Svit je po 19.
kole na 1. mieste s náskokom 4 bodov pred Bard. N. Vsou.
V najbližšom 21. kole (v 20. kole 4. 4. hrali v Kežmarku)
v nedeľu 11. apríla budú hostiť na domácom trávniku futbalis-áktov z Bystrého.
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