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Vianočný príhovor primátora
Prežívame obdobie adventu, pomaly sa blíži koniec roka. Mnoho ľudí, ale aj my
sami bývame v tomto období niekedy mrzutí a uponáhľaní z každodenného kolotoča. Prichádzajúce Vianoce akoby tento kolotoč zrazu spomalili. Tváre ľudí sa
začnú vyjasnievať. Ožívajú v nás spomienky, pripomíname si tradície, odkladáme
bokom životný stres. Vianoce sú obdobím, kedy sa každý snaží byť s blízkymi, kedy si viac ako inokedy uvedomujeme silu rodiny, priateľstva, lásky a úcty.
Prítomnosť Vianoc v nás zakaždým vyvoláva radosť, šťastie a spokojnosť nie kvôli
darčekom, ale preto, že na tieto sviatky bývajú rodiny väčšinou spolu.
Chtiac, nechtiac, čas Vianoc nás aj vracia do minulosti, do rokov mladosti a det-

Tá neopakovateľná
atmosféraVianoc

stva. Do rodičovského domu, v ktorom vládol pocit bezpečia, atmosféra pokoja v prostredí plnom lásky. Mamka s radosťou piekla vianočné pečivo, otec kúpil veľkého kapra
a väčšinou deti a mládež sa starali o výzdobu stromčeka. Tak sa v rodičovskom
dome vytvárala nádherná, ničím nerušená a neopakovateľná vianočná atmosféra.
Tieto spomienky nás vedú i k zachovávaniu posvätnej úcty k týmto sviatkom pokoja, lásky a porozumenia.
Tento čas je i časom bilancovania. Rok 2007 je i prvým rokom tohto volebného
obdobia. Myslím, že každý občan mesta zaregistroval, že novozvolení zástupcovia
mesta nastúpili dynamickú cestu rozvoja a že naše mesto sa začalo postupne meniť. Chcel by som poďakovať všetkým vám,milí spoluobčania,ktorí ste sa priamo
i nepriamo podieľali na rozvoji nášho mesta.
Želám všetkým občanom nášho Svitu radostné a pokojné prežitie vianočných
sviatkov, aby sa každému splnili jeho priania, očakávania a predsavzatia. Našim
najmladším obyvateľom želám, aby pod stromčekom našli prekvapenie v podobe
najkrajšieho darčeka, aký si vysnívali.
PaedDr. Rudolf Abrahám

Vianočný vinš

Nech láska, pokoj, svetom vládne
a nenávisť nech v priepasť padne
a nech sa slovo Vianoce
so štastím v ústach ligoce.
Tak aj vy s nami prežite
radostné chvíle na tom svete
a zabudnite staré bôle.
Buď pokoj ľuďom dobrej vôle.

HODINY SA VRÁTILI!
Ôsmeho novembra boli firmou ELEKON, s.r.o. L.Hrádok na pôvodnom mieste (križovatka ulíc Mierová a SNP
– pri Spolcentre, resp. Lidli) inštalované okrúhle exteriérové analógové hodiny, ktoré sú trojstranné a takmer
presne kopírujú tie, ktoré stáli na tomto mieste v 40.
a 50. rokoch minulého storočia. Majú osvetlený číselník,
ktorého veľkosť je 60 cm a na ktorom je erb nášho mesta, sú samonastaviteľné strojčekmi riadenými rádiosignálom a napojené zo siete pouličného osvetlenia. Celkový náklad na tieto hodiny aj s inštaláciou bol 95 tisíc
korún. Prispeli tak k typickému koloritu mesta, ktorý
skôr narodeným ostáva stále v pamäti.
-vž-

Krásne sviatky všetkým
čitateľom praje redakcia

Z rokovania poslancov MsZ dňa 29. novembra 2007

NOVINY SVIT
aj na internete:

Posledný novembrový štvrtok patril 11. riadnemu
zasadnutiu poslancov mestského parlamentu. Opäť
sa ho zúčastnili niekoľkí zástupcovia záhradkárov
ZO Breziny, ktorí žiadali poslancov už na predchádzajúcom zasadnutí, aby stiahli žalobu Mesta o určení neplatnosti zmluvy o dočasnom užívaní pozemkov, na ktorých v záhradkárskej osade hospodária.

V úvode sa o tomto bode programu hlasovalo.
Nakoľko tieto pozemky
majú väčšiu trhovú hodnotu, ako by Mesto dostalo
od záhradkárov a sú to
prakticky posledné pozemky na rozvoj mesta,

nespokojní.
Súhlasné stanovisko však
padlo pri schvaľovaní zá-

väčšina poslancov bola
proti stiahnutiu žaloby,

Najbližšie vydanie
novín bude začiatkom februára 2008.

takže záhradkári opustili

lili vreckové pri zahraničných pracovných cestách
v rámci družobných vzťahov, kde je zabezpečené

majetku, spravovaného
MsPBHaS,
❋ č. 49/2007 vo výške
271 tisíc korún na splátky

Kauza záhradkári

zasadačku

sad prenájmu nebytových
priestorov a schvaľovaní
minimálnych cien za ich

prenájom. Poslanci schvá-

cestovné, stravné aj ubytovanie vo výške 5 %,
u ostatných zahraničných
ciest 40% stravného ustanoveného podľa zák.
č. 283/2002 Z. z.
Schválili 5 rozpočtových opatrení:
❋ č. 48/2007 vo výške
400 tisíc korún na energie

úveru na 80 b. j.,
❋ č. 50/2007 vo výške
196 tisíc korún na údržbu
spravovaného majetku
MsPBHaS,
❋ č. 51/2007 vo výške
150 tisíc korún na výdavky
spojené s odvozom TKO
❋ a 52/2007 vo výške
320 tis. Sk na parkové a sa-

www.svit.sk
dové úpravy pred poštou.
V záujme úspešného
prechodu MsPBHaS na
Bytový podnik Svit s. r. o.

poslanci schválili potrebné
súvisiace
náležitosti,
s úverovým zaťažením,
prechodom pohľadávok
a záväzkov, konateľom
spoločnosti, pracovnoprávnymi vzťahmi a ostatným finančným majetkom.
Nakoľko sa v ostatnom
čase vyskytli nové mož(Pokrač. na 2. strane)
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Mestské zastupiteľstvo
29. novembra 2007
(Dokonč. z 1. strany)

nosti získania financií z eurofondov na rekonštrukcie nehnuteľností, Mesto sa pokúsi zareagovať na výzvu na predloženie projektu rekonštrukcie budovy bývalej ZUŠ Pod Skalkou. Preto bolo
nutné pozastaviť jej predaj

a uznesenie o ňom zrušiť. V prípade neúspechu v poskytnutí dotácie pristúpi opätovne k predaju
tejto budovy.
Z dôvodu nesúladu údajov v katastri nehnuteľností so skutkovým
stavom bolo poslancami odsúhlasené nové znenie uznesenia
č. 176/2007 o predaji budovy,
v ktorej sídli rehabilitačné stredisko MUDr. E. Havranovej ( nová výmera – o 19 m2 väčšia).
Poslanci schválili aj vyňatie pozemku – zastavaných plôch vo
výmere 265 m2 zo zámennej
zmluvy medzi Mestom Svit a Che-

mestského rozhlasu a pouličného osvetlenia na Školskej ulici,
nevhodného parkovania áut na
uliciach Skalnej a Horskej, ktoré

prekážajú prejazdu autobusov
a údržbe ciest v zime. Ďalej poukázal na potrebu včasného ranného odhŕňania snehu a poprosil, aby sa občas prepluhoval aj
cyklochodník do Pod Skalky.
Odpovedali kompetentní: primátor ku píle povedal, že je to
„beh na dlhé trate“, pretože tento
pozemok patrí asi 220-tim majiteľom - urbárnikom Lučivná, je to teda súkromný majetok, takže aj riešenie nie je jednoduché. K parkovaniu áut a pluhovaniu ciest odpovedali J. Žiak a J. Dluhý.
V. Horňáková sa zaujímala
o termíny rekonštrukcie Domu
kultúry. Odpovedala A. Kromková, že po výmene okien sa v budúcom roku pristúpi k oprave fasády zo západnej strany – táto rekonštrukcia môže byť financovaná
len z vlastných zdrojov. Poukázala
na preplnené kontajnery v dolnej

mosvitom, ďalej zahraničnú služobnú cestu do družobného mesta Knurów primátorovi mesta a 3člennej delegácii.
Schválený bol aj nový Požiarny časti Svitu a zlú dopravnú situáciu pri predajni Tatrapeko na Štúporiadok mesta Svit.
Ako prvý interpeloval J. Kalakaj. rovej ulici - sústavné parkovanie
Poukázal na sústavné porušova- viacerých áut a prekážky pri ich
nie nočného kľudu v súvislosti obchádzaní. Ku odvozu TKO J. Žis prevádzkou zariadenia Baba ak pripomenul, že TS majú veľmi
a nedodržiavanie stanovenej záve- nepriaznivú situáciu s mechanizrečnej hodiny. Potrvrdil to aj P. Zá- mami, ktoré zlyhávajú a sťažujú im
hradník, ktorého obyvatelia tejto plynulosť odvozu smetí.
J. Timkovič sa opýtal, či sa pozóny poverili, aby požiadal Mesto
darilo zistiť páchateľov, ktorí rozo riešenie tejto situácie.
Poslanec L. Potočný mal v in- bili prístrešky MHD Pod Skalkou
terpelácii viacero bodov. Týkali sa a na Hlavnej ulici. Náčelník MsP
neporiadku lokality píly pri kosto- odpovedal, že napriek veľkému
le Pod Skalkou a rozhorčenia ob- úsiliu polície páchatelia nie sú dočanov nad týmto, už roky trvajú- posiaľ vypátraní a v tejto veci sa
cim problémom, nefunkčnosti pokračuje. J. Timkovič za zaujímal

o informovanosť Mesta o ukonče- balistom a takéto žiadosti sa môžu
ní Záchrannej služby l. pomoci vo objaviť na zastupiteľstve častejšie.
Svite od nového roka – primátor
mu odpovedal, že ho nikto zatiaľ
s takouto altermatívou neoslovil
a o ničom takom nevie. V závere J.
Timkovič požiadal, aby boli poslanci viac informovaní aj o rôznych
stavebných úpravách v meste.
M. Martočko sa v interpelácii
dotkol vzhľadu a stavu nových záhonov na Mierovej ulici, parkovania áut na nich a opýtal sa na výstavbu dopravného ihriska. Primátor potvrdil, že Mesto sa bude
uchádzať o financie z eurofondov
aj na takéto ihrisko pri ZŠ Komenského.
I. Zima sa zaujímal, prečo sa
mesačný prehľad podujatí v meste neuverejňuje ako samostatná
príloha novín. V. Žoldáková odpovedala, že prehľad je súčasťou
každých novín, nakoľko sa však
výrazne zväčšil ich rozsah (až na
16-18 strán), od prílohy sa upustilo len z finančných dôvodov. I. Zima sa zaujímal aj o úroveň mestskej webovej stránky, ktorá je
z jeho pohľadu nevyhovujúca.
O krokoch Mesta k náprave a vylepšeniu úrovne stránky informoval S. Pjaták.
J. Kalakaj sa opýtal na možnosť
zmeny architekta pre čiastkové
zmeny Územného plánu a M. Lopušniak sa zaujímal, aké kroky je
možné vykonať v prípade, ak auto,
ktoré má ŠPZ a jeden a pol roka

Je potrebné to pozastaviť a poskytnutý príspevok Futbalovému
klubu Svit by sa mal podľa vyjadrenia poslancov I. Zimu a J. Kalakaja ako pôžička Mestu vrátiť.
L. Jašš vyzval vedenie Mesta,
aby včas podniklo potrebné kroky
pre plynulú dopravnú situáciu
a výjazd z mesta po otvorení blízkeho diaľničného úseku. Navrho-

val svetelné značenie (semafory)
a celkové riešenie hlavnej cesty
1/18. Primátor potvrdil, že sa to
už rieši a pripravuje. Zatiaľ bol inštalovaný radar, ktorý upozorňuje
na spomalenie jazdy pred prechodom cez koľaje pri Železničnej
stanici. Po viacerých diskusných
príspevkoch sa poslanci zhodli na
potrebe riešenia tejto dopravnej
situácie.
O aktivitách Mesta smerom
k eurofondom informovala A.
Kromková – referovala o výzvach

v rámci projektov na rekonštrukciu
obidvoch základných škôl, na ktoré je možné sa o financie uchádzať.
Po dlhšej diskusii poslanci
schválili kúpu pozemku parc.
č. 390/14 vo výmere 509 m2 pri

budúcom nájomnom dome (blok
C – hotel Mladosť) od firmy Tatrasvit Svit-Socks,a. s.
Ďalej v diskusii vzali na vedomie

návrh sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2008 a návrh rozstojí na jednom mieste parkovis- počtu Mesta Svit pre roky 2008ka. Je evidentne nepoužívané, 2010. K tomuto materiálu bude

avšak blokuje iné autá. Odpove- ešte samostatné rokovanie a na
dal J. Dluhý – prípad prešetria decembrovom zasadnutí by sa
a budú riešiť.
mal rozpočet schvaľovať.
Diskusia sa otvorila žiadosťou
M. Bezák na záver rokovania
BKM Svit o poskytnutie sumy navrhol,, aby sa vypracoval pre200 tisíc korún pre rok 2007 for- hľadný materiál o majiteľoch jedmou zmluvy o reklame. Viacerí po- notlivých pozemkov v katastri
slanci prehlásili, že to je evidentný nášho mesta (tzv. prehľadná po-vždôsledok poskytnutých peňazí fut- zemková mapa).

Mestské zastupiteľstvo 13. decembra 2007

Rozpočet na rok 2008 je opäť vyrovnaný
Hlavným bodom posledného zasadnutia poslancov v tomto
roku bol rozpočet na rok 2008.
Komentár k nemu predložili hlavný
kontrolór Ľ.Budzák a ekonómka
Mesta A.Balogová.
Rozpočet pre rok 2008 je vyrovnaný a jeho výška v príjmovej i výdavkovej časti činí 170 miliónov
17 tisíc korún. Je rozdelený na
rozpočet bežný, kapitálový a finančné operácie a zahŕňa rozpočty príspevkovej a rozpočtových organizácií Mesta Svit.
Pre budúci rok je na bežné výdavky naplánovaných 113 miliónov 147 tisíc korún a na kapitálové výdavky sa počíta s
čiastkou 54 miliónov 762 tisíc
korún( Mladosť). V januári

2008 budú prerokované ďalšie
kapitálové(investičné) akcie
mesta s doplnením rozpočtu.
Zvyšok rozpočtu tvoria finančné operácie.
Príjmy v bežnom rozpočte tvoria čiastku 118 miliónov 337 tisíc korún a v kapitálovom rozpočte 19 miliónov 578 tisíc korún. Rozpočet na rok 2008 bol
schválený. MsZ vzalo na vedomie rozpočty na roky 2009 a
2010, ktoré boli predložené ako
vyrovnané.
Okrem toho poslanci schválili navýšenie o zmluvne dohodnuté
splátky úveru a presun rozpo-

čtu z položky reklama, propagácia
pre Bytový podnik s.r.o. na futbalový štadión.
Ako prvé Všeobecne záväzné nariadenie pre rok 2008 sa schválilo VZN č.1/2008 o miestnych
daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady – jeho znenie prinesieme v nasledujúcom vydaní našich novín.
Odsúhlasený bol výkon správy
Bytového podniku s.r.o. na Futbalovom štadióne vo Svite, zverenie správy basketbalového ihriska ZŠ Komenského Svit a cenový výmer PSK pre Technické
služby Svitu v oblasti cintorínskych
služieb. Poslanci však nesúhlasili
s odkúpením akcií Prvej vodárenskej spoločnosti a. s. Poprad.

Kladné stanovisko dali posledným trom rozpočtovým opatreniam v tomto roku a navrhovaným termínom zasadnutí MsZ a
MR v roku 2008. V závere programu odsúhlasili zvýšenie odmeny
hlavnému kontrolórovi Mesta
Svit o 20% a odmenu vo výške 7
tisíc korún pre zástupcu primátora
za rok 2007 .
Interpelácie sa týkali problémov s
verejným osvetlením a úpravy parku oproti cintorínu (M. Martočko),
pripomienok k akcii privítania Mikuláša (V.Horňáková), opravy ciest a chodníkov (J.Kalakaj) i kvality signálu vysielania TV Poprad (I.
Zima).
V diskusii zazneli názory k dopravnej situácii, existencii lekárskej
služby prvej pomoci a projektov z
EÚ.
-vž-
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Mestský úrad z pohľadu jednotlivých oddelení:
Oddelenie kultúrnej, športovej a školskej činnosti

Mgr. Ján Ryša - vedúci
oddelenia kultúrnej, športovej
a školskej činnosti
❋ Riadi, koordinuje a kontroluje prácu:
- oddelenia,
- mestskej knižnice,
- Centra voľného času,
- materských škôl,
- Zboru pre občianske záležitosti - občianske obrady(sobáš, uvítanie novorodencov
do života, smútočná rozlúčka so zosnulým),
- ostatné podujatia a slávnosti (poďakovanie
darcom krvi, vzácne návštevy mesta, prijatia a ocenenia vynikajúcich športovcov,
študentov, a pod.,...,
❋ Zabezpečuje výkon prenesených kompetencií štátnej správy na úseku škôl a škol-

ských zariadení v zmysle zákona
č.416/2001 Z.z. v znení zmien a doplnkov
a podľa zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v
znení zmien a doplnkov:
- usmerňuje činnosť škôl s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je Mesto
Svit,
- kontroluje a posudzuje dokumentáciu
škôl; výkaz o základnej škole, výkaz o materskej škole, výkaz o prospechu žiakov,
učebné úväzky, plán práce, vnútorný poriadok, správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v
školskom roku,
- organizačne a administratívne zabezpečuje vymenovanie a odvolanie riaditeľov škôl
a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Svit,
- organizačne a administratívne zabezpečuje zriaďovanie a zrušenie škôl a školských
zariadení mesta Svit,
- kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského
stravovania,
- v spolupráci s riaditeľmi škôl zabezpečuje
vytváranie podmienok na plnenie povinnej
školskej dochádzky na základných školách,
- vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí
majú v meste trvalé bydlisko, vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia,
- vedie evidenciu žiakov z iných obcí, plniacich si povinnú školskú dochádzku v školách mesta Svit,
- predkladá na schválenie v spolupráci s ria-

Veronika Žoldáková,
oddelenie kultúrnej, športovej
a školskej činnosti
❖ organizuje koncerty, divadelné predstavenia, kultúrno-spoločenské podujatia pre
verejnosť, vystúpenia pre mestské školy – to
všetko počínajúc dramaturgickým plánom,
cez propagáciu, predaj vstupeniek až po samotnú realizáciu jednotlivých podujatí
❖ vedie evidenciu jubilantov a pravidelne
4 krát do roka organizuje ich slávnostné prijatie v obradnej sieni
❖ zabezpečuje pravidelné vydávanie novín 1 krát do mesiaca, vykonáva redaktorskú
činnosť v spolupráci s redaktormi novín
„Chemosvit“, zodpovedá za správnost obsahovej stránky novín „Mesto Svit“
❖ zabezpečuje metodickú pomoc na úseku práce s umeleckým a hovoreným slovom,
pri príprave scenárov na kultúrno – spoločenské podujatia
❖ v oblasti družobných vzťahov s partnerskými mestami organizačne a obsahovo zabezpečuje výmenné pobyty jednotlivých kultúrnych skupín

❖ zastupuje pri vysielaní relácii mestského rozhlasu a pri príprave a realizácii občianskych pohrebov (príhovor, recitácia, sprievodný program)
❖ koordinuje spoluprácu Mestského úradu, Domu kultúry a Bytového podniku,s.r.o
Svit pri zabezpečovaní kultúrnych i spoločenských podujatí v Dome kultúry, ako i spolupracuje s príslušnými správcami objektov,
kde sa podujatie koná

diteľmi škôl a školských zariadení zmluvy
o nájme školských budov a miestností,
priľahlých priestorov školy a školských zariadení, ktorých je Mesto zriaďovateľom.
❋ Organizačne zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy podľa zákona
416/2001 Z.z. v znení zmien a doplnkov v
oblasti telesnej kultúry:
- podpora športových aktivít,
- spolupráca so subjektami, ktoré sa venujú
telovýchovným aktivitám, zvlášť s tými,
ktoré zabezpečujú túto činnosť pre deti a
mládež,
- kontrola hospodárenia a účelnosti využitia
poskytnutých prostriedkov z rozpočtu
mesta subjektom venujúcim sa telovýchovným aktivitam.
❋ Podieľa sa na organizovaní kultúrno - spoločenských podujatí v meste:
- spolupráca s Podtatranským osvetovým
strediskom v Poprade,
- spolupráca s občianskymi združeniami,
spol. organizáciami, PO a FO, ktoré pôsobia v oblasti kultúry.
❋ Pripravuje a realizuje relácie do mestského rozhlasu.
❋ Zabezpečuje spoluprácu s Televíziou Poprad.
❋ Zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce
pre mesto z informačných zákonov
(najmä 211/2000 Z.z.), vnútorných predpisov a nariadení mesta.
❋ Pripravuje podklady pre rozhodovanie primátora mesta v oblasti kultúrnej, športovej
a školskej činnosti mestského úradu i na
úseku prístupu k informáciám.
❖ spolupracuje s médiami pri prezentácii mesta
❖ zabezpečuje výkon prenesenej
štátnej správy v oblasti divadelnej
činnosti v zmysle $2 písm. i) zák.
416/2001 Z.z. v znení zmien a doplnkov,
❖ riadi činnosť externých pracovníkov (uvádzačky, požiarna služba,
predaj vstupeniek) na akcie, ktoré
organizuje pre verejnosť
❖ zabezpečuje vedenie kroniky
mesta Svit a archiváciu obrazových
záznamov
❖ zúčastňuje sa pracovných ciest
podľa pokynov vedúceho zamestnanca v prípade potreby aj mimo obvodu mesta Svit, či bydliska
❖ zabezpečuje úkony a činnosti
vyplývajúce pre mesto z informačných zákonov (najmä 211/2000 Z.z.. v znení zmien a
doplnkov a vnútorných predpisov a nariadení mesta)
❖ pripravuje podklady pre rozhodnutia primátora mesta na úseku prístupu k informáciám.
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Prof. Anton Tyrol: “Ocenenie som prijal s prekvapením a veľkou vďakou.”
Na odovzdávaní Ceny mesta nebol, pretože mal významné pracovné povinnosti v zahraničí. V liste, ktorý k tejto udalosti zaslal Mestu, vyjadril úprimnú radosť z ocenenia a zároveň potvrdil, že ho považuje za česť, ale zároveň i záväzok k tomu, že Biblické dielo má
byť naďalej užitočné i tunajším ľuďom. Prijal ho s veľkým prekvapením a vďakou. Nie náhodou sme rozhovor s prof. Antonom Tyrolom zaradili práve v tomto predvianočnom čase. Po jeho absolvovaní mi je úprimne ľúto, že nemôže mať autentickú, zvukovú podobu.

● Bolo pre Vás rozhodnutie stať sa
kňazom prirodzené, alebo také, akoby
„z iného sveta?“
Takéto rozhodnutia bývajú iste rôzne,
ale v mojom prípade to beriem stopercentne ako dar. Dar z neba, ktorý som si uvedomil asi keď som mal 5-6 rokov.Z mojej
rodnej obce Oravskej Polhory sme spolu
s otcom chodievali do kostola v Rabči a ja
si presne pamätám ten moment, ako som
si počas jednej omše povedal: „Aj ja budem raz tam vpredu.“ Iste, bol som dieťa,
ale ten moment bol jasný.
Nedá sa to presne a racionálne zdôvodniť, ale viem, že som to pocítil. K tomuto
momentu sa rád a často vraciam. Aj keď
som časom na Gymnáziu A. Bernoláka
v Námestove (nádherné roky mládeneckých rozletov!) zvažoval iné možnosti, vždy
však nutne súvisiace s prírodou ( lesnícka
vysoká škola), cesta kňazstva bola pre
mňa jednoznačná.

● Poďme o etapu ďalej, na ďalšie Vaše štúdia, ďalšie „štácie”...
Po maturite to bola Teologická fakulta
v Bratislave, po nej pastorácia - na piatich
miestach som bol kaplánom, na Liptove
správcom fary, medzitým ma neminula povinná vojenská služba. Rok 1989 ma zastihol v Dlhej nad Oravou, potom som krátko
pôsobil ako kaplán v Ružomberku, tri roky
v Lipt. Mikuláši a od roku 1993 som začal
postgraduálne biblické štúdiá v Izraeli,
priamo v Jeruzaleme. Tam som bol tri roky
. Absolvoval som aj rôzne študijné cesty
v Jordánsku, Turecku, potom som sa vrátil
domov – do spišskej diecézy a odvtedy
som už len v škole v Sp.Kapitule.

● Pamätáte sa na chvíľu stretnutia
s Katolíckym biblickým dielom ako inštitúciou?
Vznikla v roku 1993 a jej sídlom sa stal
hneď Svit. Je dobré vedieť, že je napojené
na svetovú Katolícku biblickú federáciu. Po
smrti charizmatického Janka Magu ju viedol Sviťanom dobre známy Jozef Leščinský a od roku 1999 bola pridelená mne,
nakoľko som sa spontánne, vo voľnom čase prejavoval v biblickom apoštoláte v rámci mnou založenej siete biblických krúžkov. Biskupi si to všímali, videli vo mne aj
perspektívu a tak mi dali túto dôveru. Už 9ty rok sa teda snažím cez možnosti, ktoré
táto inštitúcia má, rozvíjať biblickú prácu
na celom Slovensku.

● Iste je aj vo Svite veľa ľudí, ktorí netušia, čo sa za stenami Vašej budovy
(spojenej s farským úradom) deje.
Predstavme trošku poslanie a aktivity
Katolíckeho biblického diela.
Je to jedno z Diel na svete, ktoré majú na-

pomáhať, resp. mobilizovať prácu s bibliou.
Priamo v centre – teda vo Svite pracujú
1-2 ľudia a majú po dvoch spolupracovníkov z každej diecézy na Slovensku, ktorých máme toho času 9. Toto kolégium sa
stretáva 2 krát v roku, formulujeme si isté
projekty, zháňame na ne financie. Nemáme presné direktívy z Biblickej federácie,
necháva nám priestor v rámci miestnych
možností rozvíjať jednotlivé projekty. Máme ich 11. Spomeniem len niektoré z nich.
Zostavili sme zaujímavú putovnú výstavu
fotografií objektov a miest zo Svätej zeme
s komentárom - videli ju tisícky žiakov
v mnohých školách a občanov rôznych
častí Slovenska. V roku 2007 prešla 14
miest . Najmä v prvých rokoch sme intenzívne pracovali s diapozitívami o Svätej zemi, Palestíne, Izraeli, osobne som absolvoval množstvo besied a priblížil divákom priestor, kde sa odohrávali udalosti spomínané v Biblii. Nezanedbateľná je naša vydavateľská činnosť – nemáme síce práva vydávať Bibliu, ale komentáre k nej, rôzne
praktické pomôcky – jednoducho snažíme sa o takú popularizáciu Biblie. A tu
chcem zvýrazniť, že spolupracujeme aj
s inými cirkvami, nebránime sa názorom
a príspevkom všetkých – i neveriacich. Za
tých 9 rokov sme vydali 26 publikácií. Potom sú to rôzne prednášky, či už v školách,
alebo rôznych spoločenstvách, metodické
rady, ako čítať Bibliu, ako jej porozumieť.
Z tých novších aktivít sú to kurzy- teraz máme tri – lektorský, biblických postáv a korešpondenčný kurz k biblickému časopisu, ktorý vydávame s rehoľou saleziánov
v Bratislave. Spolupracujeme aj so zahraničnými Biblickými dielami (v Rakúsku, Ne-

mecku, Švajčiarsku, Poľsku...) V súvislosti
s mojimi pracovnými povinosťami pomerne veľa cestujem. Všade ale o Svite rozprávam, naviac, aj do nášho mesta prichádzajú hostia z rôznych krajín, takže
myslím, že Svit ako mesto rezonuje aj po
svete .
Osvedčil sa Svit ako sídlo tejto celoslovenskej inštitúcie?
V počiatkoch boli rôzne úvahy o jej
umiestnení do sídla niektorých vysokých
škôl (Kapitula, Ružomberok). Navrhol som
vyčkať s týmto presunom a zdá sa, že to
nebolo zlé. Z viacerých aspektov. Jednak
kvôli doprave, turistickým možnostiam,
kultúre – čas ukázal, že Svit je skvelým
miestom s dobrými podmienkami. A veľmi
významný dôvod, pre ktorý KBD ostalo vo
Svite je to, že som chcel maximálne uchovať pamiatku Janka Magu, na neho ako takého, jeho východiskové stimuly, ktoré
mal. Dielo bolo veľmi zviazané s jeho životom a ja som chcel na toto všetko plynule
nadviazať práve tu – vo Svite.
● Ako vyzerá pracovný týždeň Antona
Tyrola?
Je najmä veľmi pestrý. Tým, že som vstúpil do tejto biblicko-osvetovej práce, z veľkej časti som musel zanechať katedru
a ten hlboký, úzko špecializovaný biblický
výskum, naviac som pokračoval v úlohách,
ktoré mi vyplývali z mojich akademických
funkcií (medzitým som bol 4 roky prorektorom Katolíckej univerzity). Takže prvé tri
dni v týždni nemám v Sp. Kapitule prednášky, ale venujem sa zväčša vo Svite tejto
inštitúcií, zvyšok týždňa prednášam na Teologickom inštitúte - Katedre biblických
vied. Učím Starý zákon a biblickú hebrejčinu pre študijné programy teológie, ale aj
sociálnej práce. Víkendy absolvujem rôznymi prednáškami podľa pozvaní, ak
treba,zastupujem kolegov. Okrem toho
sme začali pracovať na diecéznej synóde
a mám na starosti jednu subkomisiu, ktorá
sa stará o prípravu dokumetov na dekanátne a plenárne rozpravy. To je tak v „kocke“
môj program. Nosím si so sebou počítač,
tam mám všetko a keď sa ma niekto opýta,
kde bývam, hovorím, že väčšinou v aute.
● Trvalé bydlisko máte síce ešte doma
– pri mamke, svojim spôsobom ste aj
Sviťan. Ako sa tu cítite?
Veľmi dobre. Z viacerých dôvodov.Jednak pre tú atmosféru, ktorú tu mons.Maga
vytvoril. To dielo, ktorému dal on základy,
má život, veľmi si vážim tohto človeka, ktorý bol nielen mimoriadne rozhľadený, veselý, komunikatívny, ale vytvoril množstvo
kontaktov, na ktoré som ja už len rád nadviazal. Je tu nádherné prostredie, ktoré
nikde na Slovensku nemajú. Potom je to
mentalita ľudí – Svit je veľmi zaujímavý.
Žijú tu ľudia z rôznych kútov, je tu prostredie veľmi otvorené a nezaťažené tradíciami, ktoré niekedy človeka zväzujú. Okrem
(Dokončenie na nasledujúcej strane)
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Prof. Anton Tyrol
(Dokončenie
z predchádzajúcej strany)

toho tu žijú ľudia, ktorým veľmi
intenzívne vstúpila do mysle
snaha postaviť kostoly, získali
k nim veľmi osobný vzťah. Býva
to častá téma, najmä pri sporadických návštevách mons. Petra Fidermaka. Je to úžasná hodnota, na ktorej možno stavať.
Starostlivo sledujem a vyhodnocujem, tak sám pre seba, aj
problémy, ktoré tu v poslednom
období v oblasti názorov na
pôsobenie učiteľky v MŠ nastali. Je tu vidieť, že aj liberalizmus
má svoje limity, medze a môže
sa niekedy prejaviť ako netolerantný, na druhej strane, aj ľudia, ktorí s náboženstvom nemajú veľa spoločného, čo samozrejme rešpektujeme, vedia
sa k problému postaviť zdravo
a ľudsky.

● Sú tu onedlho Vianoce.
Aký darček by ste chceli
nájsť pod stromčekom Vy
a čo pri tejto príležitosti prajete našim čitateľom?
Rokmi sa očakávania darov
pod stromček akosi prirodzene
posúvajú do sfér duchovných,
vzťahových, či všeľudských.
Vianoce pre mňa sú čím ďalej
tým viac sviatkami, ktoré majú
priniesť človeku čosi základné
a pozitívne. Reflexiu o hodnotách a zmysle života a tak si pre
seba i pre ostatných želám, aby
sme našli počas týchto sviatkov
čas pre zamyslenie sa nad týmito hodnotami. Kresťanstvo
dáva človeku otvorenú perspektívu, má riešenie nášho života. Toto ma na kresťanských
Vianociach priťahuje a fascinuje najviac. Želám nám všetkým
ten najhlbší a najľudskejší pokoj v duši a v srdci.
Za rozhovor poďakovala
V. Žoldáková

Ordinačné hodiny
Zdravotné stredisko
Tatrasvit Socks, a.s.
Poprad - Výkrik
NEŠTÁTNA ZUBNÁ
AMBULANCIA
MUDr. Zora KOTLÁROVÁ
Pondelok - Svit - 8.00 - 15.00
Utorok - Poprad - 8.00 - 15.30
Streda - Svit
- 8.00 - 15.00
Štvrtok - Poprad - 8.00 - 16.30
Piatok Poprad
- 8.00 - 13.00
Sviťania môžu využívať aj ordináciu v Poprade.

Potešenie z hodín
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Starší občania Svitu sa veľmi dobre pamätajú na hodiny, ktoré boli na stožiari pri križovatke terajších ulíc Mierová a SNP. Iste mi dajú za pravdu, že veľmi dobre slúžili verejnosti k časovej
orientácii.
Po prvýkrát som ich zazrel v roku 1949 v lete, keď som prišiel do Svitu na prázdniny k mojej staršej sestre.Po troch rokoch som nastúpil na učilište, kde som sa vyučil za chemika. Vždy som na
tieto hodiny pozeral, aj so spolužiakmi, obzvlášť večer pred 21. hodinou, keď sme mali na Domove večierku -po práci, alebo pred, pretože sa robilo na zmeny . Podvečer sme chodili na korzo pred
Spoločenský dom. Už ako starší mládenec, vtedy zvaný „potápkár“ som sa zahľadel do čiernookej“kočky“, ku ktorej som sa postupne nesmelo približoval. Nastalo i randenie a tak sme na tie hodiny pozerali veľmi často. Volala sa Helenka a dnes sme spolu ako manželia už 48 rokov !
Ale späť k hodinám. V tých časoch sme ich potrebovali o to viac, že sme na hodinky nemali. Ako
laborant na zmeny som zarobil 1100 korún na mesiac a vtedy „Pabedy“ stáli 940 korún. Ja som na
rande prichádzal z južnej strany od internátu a moja Helenka zo severnej strany z Domova I. Podľa
týchto hodín sme sa spoľahlivo orientovali.
Roky po ich likvidácii som nostalgicky spomínal, aj kompetentným pripomínal, aká to bola dobrá vec. A veľmi som sa potešil, keď som ich opätovne zazrel. Tak som sa na ne zadíval, že som
skoro „nabúral“ mikrobus, idúci po meste predomnou. Dnes mám už hodiny na rukách, v aute, ale
vždy sa na ne pozriem – pre porovnanie správneho času, lebo tieto hodiny idú presne. Ďakujem aj
touto cestou Mestu za splnenie môjho dlhoročného želania.
Alexander Tokár

Spomínate na The Pygmys?

Po dokončení kaviarne v
Spolcentre (bývalý Spoločenský dom) sa 9. novembra 2007 oficiálne obnovili zábavy, kde prvou bola
tanečná zábava so spomienkou na časy spred 25
- 30 rokov.

Vtedy sa vo svete začala presadzovať hudobná produkcia skupín
Beatles a Shadows. Ako to vlastne v týchto rokoch bolo, na to
sme sa opýtali súčasného primátora mesta Svit PaedDr. Rudolfa
Abraháma, ktorý bol členom vtedajšej novodobej hudobnej skupiny The Pygmys. Tá ako prvá začala s hudobnou produkciou v kaviarni Spoločenského domu a s
hrou na elektronických gitarách.
„Bolo to v období rokov 19671970, keď sa i v kaviarni Spoločenského domu začalo s modernou hudobnou produkciou. Spomínam si, že ako prvý hrávali na
elektronickej gitare Vladimír Kacvinský a Dušan Gajdoš, ktorí sa
ako študenti vtedy odvážili prísť
na verejnosť.
V tom čase som chodil na gymnázium (predtým SVŠ) do Popradu a takáto hudba mňa (doprovodná gitara) a mojich spolužiakov Vladimíra Zvaleného (basová
gitara), Jozefa Klimu (sólová gitara) a Juraja Karolčíka (bicie) tak
zaujala, že sme začali vymýš2ať,
ako sa k nej dostať. Kúpili sme si
gitary, vyrobili si amatérske reproduktory, neskôr si poradili s ďalšími zosilovačmi a s miestnosťou, kde sme sa mohli stretávať,
nám pomohli v Dome pionierov a
mládeže vo Svite (budova súčasného záhradníctva TS mesta). Aj
na SVŠ sme našli pochopenie, a
tak sme začali skúšať. Repertoár

sme mali od hudobných skupín
Beatles a Shadows. Získavali
sme ich tak, že sme prehrávali
magnetofónové nahrávky u kamaráta zo školy a vďaka tomu, že
Klimo a Zvalený už vtedy chodili
na angličtinu, dostali sme sa aj k
textom. Musím poznamenať, že
texty boli kvôli autentičnosti konzultované aj s profesorom angličtiny na škole.
Dva roky sme hrávali vo Svite v
kaviarni na čajoch, plesoch, rôznych zábavách najmä pre mládež a to i z mimo Svitu pod názvom The Pygmys. Vzhľadom na
to, že po SVŚ sme každý odišiel
študovať na vysokú školu, museli sme s hraním skončiť,“ zaspomínal na roky minulé primátor
mesta PaedDr. R. Abrahám.
Nám ostáva len dodať, že túto

skupinu zažili súčasní šesťdesiatnici a starší občania mesta
ale i zo širšieho okolia, ktorí chodili do Svitu na
zábavy. Určite
po rokoch majú
na nich pekné
spomienky, lebo čo sa týka
hudby, bolo to
niečo nové.
Beatová hudba sa potom
postupne šírila
prostredníctvom viacerých
skupín, ktoré
sa modernizovali čo do vybavenia a ozvučenia a The Pygmys po dvoch
rokoch hrania
symbolicky
svoje nástroje
odovzdali na
poslednom vystúpení neskôr
nemenej úspešným hudobným skupinám vo Svite ako boli
The Gordons (Dušan Froc, Marian Tarageľ, František Bednár,
Karol Šramko), po ktorých prišli
ďalšíe - The Rebels (Ladislav
Havlík, Jozef Srnka, Štefan Martinka, Ľudovít Godiška ml. Rudolf Černoch), SPARKs atď.
V ďalších rokoch už boli organizované v kaviarni diskotéky, ako
prvé v okrese Poprad, kde
návštevnosť často prevyšovala aj
400 ľudí.
A ešte jedna zaujímavosť. Prvá
novodobá hudobná skupina The
Pygmys si vytvorila také zázemie,
že aj po rokoch sa títo muzikanti
stretávajú aspoň dvakrát do roka
a spolu s rodinnými príslušníkmi
trávia spoločné dovolenky.
M. Jurčák
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Povinná školská dochádzka je desaťročná
Najviac detí dochádza z Batizoviec, Gerlachova a Mengusoviec
Povinná školská dochádzka sa začína spravidla začiatkom
školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty
rok veku. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo
školskú spôsobilosť, orgán štátnej správy v školstve rozhodne o
jeho zaradení do nultého ročníka základnej školy alebo o odklade začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok na
základe žiadosti zákonného zástupcu alebo po odporúčaní
praktického lekára pre deti a dorast, poradenského zariadenia
alebo na návrh riaditeľa predškolského zariadenia, ak ho dieťa
navštevuje, a to vždy so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

Pokiaľ sa u žiaka prvého ročníka základnej školy v priebehu prvého polroka prejaví nedostatočná telesná alebo duševná vyspelosť na školskú dochádzku,
môže orgán štátnej správy v školstve na základe návrhu riaditeľa
školy a po prerokovaní so zákonnými zástupcami dodatočne odložiť plnenie povinnej školskej
dochádzky na nasledujúci rok.

Povinná školská dochádzka je
desaťročná a trvá najdlhšie do
konca školského roku, v ktorom
žiak dovŕšil 16 rokov veku, ak
tento zákon neustanovuje inak
(zákon č.29/1984 Zb.). Absolvovanie nultého ročníka v základnej škole sa považuje ako prvý
rok plnenia povinnej školskej dochádzky.
Zákonný zástupca dieťaťa,

Ak máte 6-ročné dieťa, nezabudnite na školu!
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ vo Svite sa pre školský rok
2008/2009 uskutoční v obidvoch školách v termíne od 5. - do
8. februára 2008. Na zápis sa dostavia deti, ktoré do 31. 8.
2008 dovŕšia 6. rok veku a ešte do školy nechodili.Rodič musí
prísť na zápis s dieťaťom a doniesť so sebou jeho rodný list so zápisom rodného čísla, alebo doklad o rodnom čísle a odporúčanie
lekára o telesnej zrelosti dieťaťa, ktoré dostane u svojho lekára.

Zo života ZO SZP

Činorodá organizácia
Základná organizácia Slovenského zväzu postihnutých svoj
vznik viaže na rok 1972, keď na začatí jej činnosti vo Svite sa
podieľalo viacero činorodých a aktívnych ľudí. V súčasnej dobe má organizácia evidovaných 63 členov a predsedníčkou
je Ing. Ľubica Kuzmíková.
Na činnosti od začiatku organizácie sa podieľali občania mesta, ktorí už viacerí nie sú medzi
nami, ako MUDr. Rudolf Lesný,
Anna Knapcová,Marta Burčíková, a ďaľší žijúci členovia ako napr. B. Točeková, A. Vartovníková, A. Dudášová, K. Vraniaková,
Z. Bieliková, A. Karabínová a ďalší. Tí všetci prekonávali prvé ťažkosti a robili kroky, aby organizácia neupadla po jej založení do
zabudnutia.
Súčasný výbor tvoria okrem
predsedníčky Ing. Ľ. Kuzmíkovej
členovia výboru A. Lukačiová, Š.
Potočková, A. Kudláčová a J.
Šesták.
ZO
SZZP
spolupracuje
s okresnou radou SZZP v Poprade, najmä pokiaľ ide o zebezpečovanie rôznych podujatí pre
zdravotne postihnutých, napr.
pri rekondičných pobytoch, informovanosti o výhodách a nevý-

hodách v sociálno- zdravotnej
sfére a pod.
Organizácia organizuje zájazdy
do Poľska, ale i zájazdy po Slovensku. V roku 2007 navštívili
členovia SZZP hrad v S. Ľubovni, Vyšné Ružbachy, kaštieľ v
Strážkach a uskutočnili pri výročí
SNP aj stretnutie členov v spoločenskej miestnosti nad poštou.
K obľúbeným stretnutiam členov
patrí aj stretnutie pred vianočnými sviatkami, ktoré sa tentokrát
uskutočnilo 7. 12. 2007.
Činnosť SZZP nie je možná bez
finančných prostriedkov. Výbor
SZZP
našiel
pochopenie
u VÚCHV, a. s., spoločnosti
Chedos, a. s., JUDr. M. Bezáka,
majiteľa Koliby vo Svite, za čo im
chcú členovia ZO SZZP vo Svite
na sklonku roka aj touto cestou
poďakovať.
B.B.

pestún alebo občan, prípadne
ústav, ktorému bolo dieťa na základe súdneho rozhodnutia zverené do výchovy, je povinný prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a
včas; je tiež povinný vyjadriť sa k
prihláške žiaka na strednú školu.
Ak prihlási žiaka na dochádzku
do školskej družiny alebo školského klubu, je povinný dbať na
to, aby aj tam dochádzal žiak
pravidelne a včas.
V školskom roku 2007/2008
plní povinnú školskú dochádzku

720 žiakov, občanov nášho
mesta. Z toho 553 v základných
školách v meste Svit (ZŠ Komenského, ZŠ - Mierová, špeciálna
základná škola), 59 v základných
školách, gymnáziách, súkromných školách, cirkevných školách mimo nášho mesta a 108 v
stredných školách (17 na ZSŠ vo
Svite, ostatní v školách mimo
nášho mesta).
V základných školách vo Svite
plní povinnú školskú dochádzku
326 žiakov, občanov iných obci.
Z Batizoviec 93, z Gerlachova
65, z Lučivnej 46, z Mengusoviec 59, zo Štôly 50, z Popradu
1, z Tatranskej Štrby 4, zo Spišskej Teplice 3, z Vyšných Hágov
3, zo Šuňavy 1 a z Važca 1.
Mgr. Ján Ryša

Seniorom Spiša predsedá A. Tokár
Pod Skalkou rokovali 12.novembra seniori Spiša, ktorí združujú zástupcov klubov zo Sp. Novej Vsi, Sp. Podhradia, Levoče, Starej Ľubovne, Veľkej Lomnice,
Kežmarku, Smižian, Podolinca, Spišskej
Belej a zo Svitu. Doposiaľ sa stretávali 2krát v roku, vždy na území niektorého z
uvedených klubov Spiša.
Poslaním tejto or- sa často nachádzajú
ganizácie je okrem na okraji záujmov
vymieňania si skúse- spoločnosti a dávajú
ností z práce medzi im na vedomie, že
seniormi, aj obhajo- s touto skupinou obvať záujmy skôr naro- čanov je potrebné
dených
členov, počítať nielen pri vov snahe zlepšiť ich ži- ľbách, ale aj po nich,
vot v oblasti sociálnej keď sa často na
i kultúrnej. Využívajú predvolebné sľuby
sa k tomu aj písomné zabúda . Doterajšia
kontakty s minister- predsedníčka Zdrustvami zdravotníctva, ženia pani Mária Pisociálnych vecí a ro- žemová po prednediny, predsedom vlá- sení správ predložila
dy SR a pod. Naná- svoju abdikáciu zo
šajú
pripomienky zdravotných dôvoa skúsenosti zo živo- dov, čo vyvolalo búrta starších ľudí, ktorí livú diskusiu, ohro-

zujúcu ďalšiu existenciu tejto organizácie. Prítomný primátor mesta R. Abrahám prejavil uznanie
aktivitám staršej generácie a ich záujmom o veci verejné. Tajomníčka ZO
JDS vo Svite Blažena
Bendíková hovorila
o význame Združenia
a jeho opodstatnení.
V závere po akceptovaní návrhu pani Pižemovej bol na funkciu predsedu navrhnutý pán Alexander
Tokár, ktorému bola
prejavená plná dôvera a ktorý funkciu
predsedu Združenia
seniorov Spiša prijal.
Navrhol, aby sa budúce zasadnutie konalo na jar 2008
v Smižanoch. B.B.

Členky organizácie na výlete v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy.
Foto: archív
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V skratke

Nová stredoškolská
stránka
Združená stredná škola vo
Svite má novú aktuálnu www
stránku, na ktorej sa okrem popisu jednotlivých študijných a
učebných odborov dozviete
mnohé zaujímavosti zo života
študentov.Odporúčame Vám teda www.svitzss.szm.sk.

Dobrý nápad
Vedenie Jednoty dôchodcov
na Slovensku písomne vyjadrilo
poďakovanie riaditeľovi TS vo
Svite Ing. J.Žiakovi i Mestu Svit
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za novinku, ktorú postrehli na
cintoríne počas dní Spomienky
na zosnulých. Išlo o reprodukovanú hudbu, ktorá znela po celom cintoríne a vhodne tak dotvárala sviatočnú a dôstojnú atmosféru týchto dní.

Výzdoba mesta je
opäť bohatšia
Pre rok 2007 bolo z mestského rozpočtu vyčlenených 200 tisíc korún na dokúpenie vianočnej výzdoby v meste. Iste si aj
obyvatelia Svitu všimli, že je bohatšia a krajšia. Ako nám riaditeľ
TS Ing.J.Žiak povedal, zakúpilo
sa 17 nových svetelných blokov
a 2 série nových žiaroviek na vianočné stromy. Touto výzdobou

sa „posilnili“ vstupy do mesta,
ulice Záhradná a Nová, predovšetkým však priestranstvo pred
poštou a južná časť Domu kultúry. Pre budúcnosť sa upustilo od
výrubu vianočných stromov a využili sa rastúce stromy v rekonštruovanom a vynovenom parku
v tejto južnej časti. Nezabudlo sa
ani na Pod Skalku, kde sa taktiež vianočná výzdoba výrazne
vylepší.

Uznanie nášmu
náčelníkovi
Náčelník MsP vo Svite Ing. Jozef Dluhý obdržal 15. 11. 2007 v
Lipt. Mikuláši od Združenia náčelníkov obecných a mestských
polícií odznak príšlušníka roka za
aktívnu a príkladnú prácu.

Dane a poplatky

Tradičné vítanie nových najmladších občanov. Na obr. spolu s primátorom mesta PaedDr. Rudolfom Arahámom.
Foto: A. Pálešová

Mesto Svit pripomína občanom, ktorí nemajú uhradenú
daň z nehnuteľnosti, daň za psa
a poplatok za komunálny odpad, aby tak urobili čím skôr. V
opačnom prípade bude správca
dane nútený v zmysle zákona
č.511/1992 Zb.o správe daní a
poplatkov v platnom znení pristúpiť k exekúciám, prípadne záložnému právu na nehnuteľnosť, čomu sa chceme vyhnúť.
V prípade nejasností sa
môžete informovať:
Tel. č.: 052/78 75 124 (daň z
nehnuteľnosti, daň za psa)
Tel. č.: 052/78 75 130 (miestny
poplatok za komunálny odpad a
drobné stavebné odpady).

Spoločenská
rubrika
NOVEMBER

✔ NARODILI SA
Simona Kroščenová, Abby Rusiňáková, Kristián Lukáč, Sarah Malotová, Kristína Gogová, Diana Potočková, Karol Dračka, Nathan
Kolpaský, Patrik Sedlák, Miriam Fiamčíková, Olívia Čurillová

❃ MANŽELSTVO UZAVRELI
Vladimír Benko a Janka Fáberová, Erika Bačková a Ľubomír Blaščák, Maroš Hanakovič a Iveta Hasajová, Ondrej Kolačkovský a Mária Kriegerová, Pavol Michlík a
Zdenka Hulínová, Jozef Šeliga a
Darina Cetlová, Alexander Alexejevič Biľkevič a Anna Novotná

❃ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV
Zuzana Turzáková, Mária Tajbošová
75 ROKOV
Ján Kukuricáš,Magdaléna Mlynarčíková,Veronika Masná,Peter Sivanič, Ján Neuvirth, Ondrej Badzík
80 ROKOV
Emília Puková, Ing. Alojz Baďura,
Anna Fečková
85 ROKOV
Anna Gavalerová, Štefan Škovira,
Anna Hrivňáková, Vilma Kanaliková

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Ján Stenchlák, Ján Volk, František Krempaský, Elza Rákošová

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

Predám
tatranský profil - perodrážka, brúsený. I.
trieda 125,- Sk, II.
trieda 99,- Sk.
Doveziem.
Inf. tel.: 0905 508
163, 0907 124 455.

Inzeráty

Hľadám osobnú asistentku k zdravotne postihnutej
osobe, môže byť dôchodkyňa alebo študentka.
Tel.: 0902 612 669.
Predám garáž pod mostíkmi. Tel.: 0907 156
245.
Prenajmem 3-izbový byt
vo Svite. Č. tel.: 0918
686 239.

Vášnivý zberateľ
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8

ďalšie, nakoľko som prichádzal do styku so zástupcami rôznych podnikov. Začal som ich zhromaždovať. Zaujímala ma aj
V meste Svit, kde žije viac ako 7 tisíc obyvateľov, história Svitu, a tak kde
sa stále nachádzajú ľudia, ktorí sa svojou prácou
som sa dopočul, že sa nieči záujmovou i zberateľskou činnosťou dostanú
čo
deje a boli pri tejto príledo povedomia iných občanov.
žitosti vydané odznaky,
Tak to bolo aj v prípade nia, erby miest a mnohé išiel som za organizátormi a
Jozefa Kolpaského, 61- ďalšie hodnotné predmety jednoducho si ich vypýročného občana nášho z hľadiska histórie, ktoré tal…”
mesta, ktorý sa tu narodil, má starostlivo uložené.
Tak sa u neho zhromažA ako sa rodila jeho vá- dilo viac ako 50 tisíc rôzprežil svoju mladosť, založil
si rodinu, s manželkou už šeň?
nych zberateľských pred„Najskôr ma zaujali od- metov, ktoré tvoria jeho vážije v 41-ročnom manželstve a vychovali spolu znaky, ktoré v tej dobe vy- šeň v zbieraní vzácnych
dával Tatrasvit v rôznych fa- predmetov. Tie nepredáva,
dvoch synov.
Ako bývalý zamestnanec rebných odtieňoch ako udržuje ich len pre svoju
n.p. Tatrasvit sa stal vášni- propagačný materiál, po- lásku k histórií. Vďaka povým zberateľom rôznych tom to boli odznaky Che- chopeniu a podpore svojej
historických vecí, ako sú mosvitu a tak postupne manželky je rozhodnutý aj
odznaky, medaile, ocene- som získaval do zbierky naďalej priestory ich bytu

zapĺňať vzácnosťami. Väčšina z nás, kto nemá vzťah
k zberateľstvu, si nevie ani
predstaviť, akú hodnotu

majú pre zberateľa, akým
je Jozef Kolpaský.
Text a foto:
M. Jurčák

Úspešný rok
Rok 2007 bol pre Mestskú knižnicu vo Svite významný. Pripomínala si 70. výročie založenia prvej knižnice vo Svite a 60. výročie jej prechodu
pod správu mesta.

Aby sa návštevníci knižnice v tomto kultúrnom
stánku cítili dobre, novotou sa zaskveli čerstvo
vymaľované priestory.
Práce na úprave interiéru
boli spojené s revíziou

Ministerstvom kultúry
Slovenskej republiky s
podporou
Európskej
únie. Celková cena tohto
projektu je viac ako 400
tis. Sk. O tento symbol
pokroku je mimoriadny
knižnici grant na kúpu multifunkčného
zariadenia, určeného na tlač, kopírovanie a skenovanie

knižničného fondu. Obe
operácie sprevádzalo
namáhavé premiestňovanie veľkého množstva
kníh, ale výsledok práce
a odozva čitateľov bola
pre pracovníčky knižnice
najlepšou odmenou.
Najväčším darom pre
obyvateľov mesta bolo
zriadenie 8 prístupových
miest pre internet, ktorý
môžu využívať zdarma.
Projekt bol zrealizovaný

záujem, využíva ho denne priemerne 20 – 25
používateľov, ktorí pri
počítačoch strávia viac
ako 20 hodín. Je to
skvelá služba pre všetkých, ktorí nemajú možnosť dostať sa k počítaču
či internetu.
Úspešný bol aj ďalší
predložený projekt, na
základe ktorého Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky schválilo

dokumentov, príjem
a odosielanie faxov.
Knižnici sa podarilo viac hodnotných
kultúrno-výchovných podujatí. Bolo
potešiteľné, že pozvanie prijali spisovatelia a zaujímaví ľudia,
ktorí na besedách predstavili svoju tvorbu a záľuby.
Stretli sme sa s obľúbenou autorkou detských
knižiek Gabrielou Futovou, redaktorkou vydavateľstva Regent Evou Hornišovou, básnikom a autorom literatúry faktu Jozefom Leikertom, o zážitkoch z exotických krajín
nad fotografiami besedo-

vali umelci Ivona Žirková a Ján Gejdoš. Bibiana,
medzinárodný dom umenia pre deti zapožičala knižnici výstavu ocenených najlepších a najkrajších detských kníh a ilustrácií. Návštevníkov knižnice určite
zaujala aj výstava kroník záujmových organizácií v
meste, deti zas boli nadšené čarodejníckym večierkom, pripraveným v rámci medzinárodneho podujatia Noc s Andersenom.
Medzi posledné podujatia k výročiu knižnice patrili dve besedy s básnikom, literárnym kritikom a publicistom Ireneyom Balážom a známym reportérom a
autorom literatúry faktu Jánom Čomajom. V Mestskej knižnici besedovali vzácni hostia s čitateľmi –
seniormi o svojich dielach i o celkovom pohľade na
dnešnú kultúru. Pri tejto príležitosti mohli zablahoželať čitateľkám Márii Guľvasovej, Oľge Ferjančekovej a Regíne Lukáčovej, ktoré si počas roka požičali z knižnice najviac kníh.
Druhú besedu s týmito spisovateľmi pripravila pre
svojich členov a záujemcov z ďalších organizácií
Únia žien Pod Skalkou. Literárny večer mal ako tradične vynikajúcu atmosféru, program spestrilo vystúpenie recitátoriek i piesne v podaní spevokolu
Senior.
Vianoce a nadchádzajúce sviatočné dni si stáli čitatelia knižnice nevedia predstaviť bez dobrej knihy.
Knižnica na to myslela a pripravila pre nich rad zaujímavých noviniek. Kolektív knižnice je presvedčený
o tom, že rady návštevníkov rozšíria i ďalší záujemcovia a dobrá kniha umocní čaro sviatkov v mnohých domácnostiach.
A. Gejdošová
Foto: M. Jurčák
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Nevšedný deň plný aktivít
Dvere školy sa v závere novembra otvorili dokorán rodičom, starým rodičom žiakom
školy, rodičom budúcich prvákov, predškolákom z MŠ vo Svite a z MŠ v Mengusovciach, bývalým žiakom, ale aj náhodným okoloidúcim.

Rodičia si mohli
pozrieť priestory
školy (odborné
učebne, triedy, telocvičňu, posilňovňu, školský
klub), prezentáciu
školy vytvorenú
žiakmi cez dataprojektor, zúčastniť sa vyučovania,
ale aj zakúpiť si
darčeky na burze,
vyrobené žiakmi
na vyučovaní a v
školskom klube.
Deti z MŠ sa zúčastnili vyučovacej hodiny medzi
prvákmi, vyskúšali
si svoje zručnosti v počítačovej učebni, a nakoniec si
doplnili energiu malým pohostením čajom a koláčikom, ktorý tiež upiekli žiaci
na krúžkoch varenia - pečenia.
V tento deň bola škola plná aktivít a nezaostával ani
šport. Futbalovo zanietení
rodičia odohrali exibično –
priateľský zápas so žiakmi
(svojimi deťmi) 2.-3.ročníka. Nešlo len o víťazstvo,
ale hlavne o dobrý pocit.
Nebol to všedný deň, ale
deň, ktorý stál za snahu a
pričinenie všetkých žiakov a
učiteľov. Svedčí o tom i to,

Tanečníci v Mlynčekoch
„Za tradíciami nášho dedičstva“ - takto pomenovaný bol len nedávno uskutočnený projekt občianskeho združenia Detský famózny
svet (OZ DFS) zo Svitu, ktorý prebiehal v podtatranských Mlynčekoch.

Zúčastnili sa ho deti pracujúce v krúžkoch zameraných na tanec (DFS Jánošíček a TS Štýl).
Program pobytu pozostával z tvorby tanečného
repertoáru, naväzovania tradícii medzi jej členmi,
motivačných a relaxačných aktivít. Krásna príroda
podporila príjemné chvíle prežité so zaujímavým
programom. Medzi ne patrilo aj hľadanie pokladu,
súťaž o najkrajšiu izbu, alebo o najzaujímavejšie
stvárnenie potravín. Cieľom akcie bolo príjemne
prežiť voľné chvíle v autentickom prostredí, zasvätiť nových členov do práce tanečných krúžkov,
stmeliť kolektív, oddýchnuť si a načerpať nové sily
do ďalšieho obdobia. Toto podujatie mohlo prebehnúť vďaka rodičom členov združenia a Nadácii
Chemosvitu. Patrí im srdečná vďaka za to, že sú
takýmto projektom naklonení. Vlasta Horňáková,
predseda združenia OZ DFS
že školu navštívilo viac ako
50 rodičov, viac ako 90
škôlkárov, Televízia Poprad
a hostia, medzi nimi aj vedúci odboru školstva vo Svite pán Mgr. Ján Ryša.
Že to nebola zbytočná námaha, ale aj spôsob ako v
malej miere podporiť školu
aj finančne, svedčí výťažok
z burzy 3200 Sk, ktorý zabezpečí žiakom novú učebnú pomôcku.
Učitelia aj žiaci ZŠ Komenského sa tešia z vašej
priazne a ďakujú za návštevu.
M. Dudinská
učiteľka ZŠ Komenského

Tridsať vzácnych hostí - jubilantov s primátorom Svitu.

Aj Mikulášovi sa u nás páčilo

Foto: A. Pálešová

Nové, upravené priestranstvo pred poštou sa 5. decembra zaplnilo deťmi a dospelými , ktorí sa prišli pozrieť na príchod Mikuláša. Ten spolu s anjelmi a čertami vyšiel na pódium, ktoré bolo

rozžiarené novou výzdobou. Stromčeky sa rozsvietili hneď dva
a budú už pre tento účel slúžiť aj do budúcnosti.
V programe vystúpili deti zo ZŠ Komenského, ZUŠ, Monika
Bobríková so svojimi priateľmi a DFS Jánošíček s vianočným
pásmom. Nechýbal aj záverečný ohňostroj a sladké drobné
darčeky pre všetky deti. Poďakovanie patrí Mestu, CVČ a Sintre, spol. s. r. o.
-vž-, Foto: S. Pjaták

Čo pre nás znamenajú Vianoce?
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desi som čítala príbeh
či legendu:
Stalo sa raz v zime na severe. Zámožnej rodine sa narodil vytúžený a dlhoočakávaný
syn. To bolo radosti! Takú
udalosť bolo potrebné dôstojne osláviť. A tak sa na krstiny
išlo veľa bohatých a dôležitých hostí. Uzimení zoskočili

Zamyslenie sa

zo saní a vošli do vyhriatej
miestnosti. Povyzliekali si
hrubé kožuchy, odhodili ich
na posteľ, zasadli si k prestretému stolu a začali hodovať.
Keď sa ich srdce potužené
alkoholom a dobrými jedlami
rozveselilo, spomenuli si prečo vlastne prišli, predsa pozrieť sa na novonarodené dieťa. Hľadali ho, ale nikde ho
nemohli nájsť. Zrazu si jeho

matka spomenula, že pri vítaní hostí ho položila na posteľ…, tá však bola zahádzaná kožuchmi! A dieťa? To ležalo pod nimi - zadusené …
Po tomto smutnom príbehu
mi napadla zaujímavá paralela… Celý svet si cez Vianoce
pripomína narodenie Pána
Ježiša Krista. V každej rodine
podľa finančných možností
sa konajú bohaté hostiny, ľudia sa navzájom obdarúvajú.
Ľudia sú ako vymenení, sú k
sebe milí, vedia sa usmievať,
želajú si len to najlepšie. V rodinách v záplave svetiel svietia stromčeky, pod nimi sa
kopia drahé darčeky, obce i
mestá sú vyzdobené a osvetlené. Ach, aké vianočné čaro!
Vianoce, ktoré symbolizujú
narodenie malého Ježiška!
Lenže pre samú radosť z
Jeho narodenia, zabudli ľudia
na TOHO narodeného. On
stále chýba v rodinách, v ich

srdciach. Je veľká škoda, že
keď sa skončia okázalé oslavy narodenia Spasiteľa, pominie sa ich radosť a ľudia sú
po Vianociach zase takí istí,
bez radosti, nadšenia, pochopenia, odpúšťania a lásky. Opäť človek zdvihne
zbraň proti druhému, opäť v
ňom vzbĺkne nenávisť a zloba. Čaro uplynulých Vianoc
sa rozplynie a život pokračuje
v starých šľapajách, život bez
Ježiša Krista.
Veriaci a neveriaci,
zamyslime sa nad odkazom
Vianoc a pokúsme sme sa tú
prekrásnu neopakovateľnú
chvíľu rodinnej pohody a porozumenia preniesť aj do pracovného a rodinného života
počas celého roka. Pomôže
to nielen našej duši, ale i samotnému nášmu zdravotnému stavu, ktorý je pre naše
pôsobenie na tomto svete
dôležitý.
Pozorovateľka Blanka
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VIANOČNÝ PROGRAM
V RÍMSKOKATOLÍCKEJ
FARNOSTI SVIT
Sviatosť zmierenia - tretia adventná nedeľa

od 13:00 do 17:00hod. sviatosť zmierenia
pre celú farnosť
24. 12. 2007 Štedrý deň (pondelok)

07:00 Svit
08:00 Pod Skalkou
25. 12. 2007 Narodenie Pána (utorok)

00:00 Polnočná svätá omša vo Svite
00:00 Polnočná svätá omša Pod Skalkou
07:30 Svit
10:30 Svit
(účinkuje chrámový spevokol Laudamus)
26. 12. 2007 Sv. Štefan, prvý mučeník
(streda)

(účinkuje chrámový spevokol Laudamus)
07:30 Svit
09:00 Pod Skalkou
10:30 Svit
18:00 hod. vianočná akdémia detí Svit
27. 12. 2007 štvrtok

18:00 – vianočná akadémia detí
a mládeže Svit- Pod Skalkou
30. 12. 2007 Slávnosť Svätej rodiny
(nedeľa)

7:30 – svätá omša Svit
9:00 – svätá omša Pod Skalkou
10:30 – svätá omša Svit
31. 12. (pondelok) Svätý Silvester

Program bohoslužieb Gréckokatolíckej farnosti Svit
počas sviatkov Narodenia Ježiša Krista, Nového roka a Bohozjavenia
SVIT
24. december
(Predvečer narodenia Pána)
21.00 h - Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého,
Veľké povečerie, Lítia
25. december
(Narodenie Ježiša Krista)
9.00 h - Svätá liturgia, myrovanie
(Zbor presvätej Bohorodičky) 9.00 h - Svätá liturgia
26. december
17.30 h - Svätá liturgia
(Sv. prvomučeník Štefan)
27. december
(Zakončenie sviatku narodenia J.K.)
31. december
15.00 h - Ďakovná svätá liturgia
1. január 2008
(Obrezanie Pána, Sv. Bazil Veľký)
9.00 h - Svätá liturgia, myrovanie
(Predvečer Bohozjavenia) 15.00 h - Večiereň s liturgiou sv. Bazila
5. január 2008
Veľkého, Veľké svätenie vody
6. január 2008
(Bohozjavenie)
9.00 h - Svätá liturgia, myrovanie
17.30 h - Svätá liturgia
(Zbor sv. Jána Krstiteľa)
7. január 2008

Po skvelej divadelnej dvojhodinovke, plnej
smiechu a dobrej nálady, prevzali herci DJGT
zo Zvolena kvety od V. Žoldákovej a dlhotrvajúci aplauz
spokojného publika - komédia
„S Tvojou dcérou nikdy!“ žala
aj vo Svite úspech!
Foto: M. Jurčák

16:00 – svätá omša Pod Skalkou s ďakovnou pobožnosťou a čítaním štatistík
17:00 – svätá omša Svit s ďakovnou pobožnosťou a čítaním štatistík
od 23:00 – 24:00 – otvorené kostoly pre
verejnosť
- od 23:00 bude otvorený kostol pre súkromné modlitby (adorácia s Eucharistickým požehnaním)
1. 1. 2008 Slávnosť Panny Márie
Bohorodičky – Nový rok (utorokok)

07:30 Svit
09:00 Pod Skalkou
10:30 Svit
18:00 Svit
- požehnanie príbytkov počas vianočného
obdobia treba nahlásiť v kostole. Koledovanie detí pod názvom „Dobrá novina“ bude vo
Svite 25.12. od 14:00hod. a Pod Skalkou
na Nový rok od 14:00hod. Kto chce, aby
deti k nemu prišli koledovať domov, nech nahlási svoju adresu v kostole.

Služby Božie
v evanjelickom kostole
Štedrý večer

- pondelok 24. 12. 2007 : 16.30 h
I. slávnosť vianočná

– utorok 25. 12. 2007: 8.15 h a 17.00 h
II. slávnosť vianočná

– streda 26. 12. 2007: 8.15 h
Nedeľa po Vianociach

– nedeľa 30. 12. 2007: 8.15 h
Silvester

– pondelok 31. 12. 2007: 16.30 h
Nový rok

– utorok 1.1.2008: 8.15 h
Zjavenie

– nedeľa 6.1.2008: 8.15 h

SVIT
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Vianočné prianie
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láva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých miluje Pán. (porov. : Cantalamessa, R.: Tajomstvo narodenia, Bratislava : Serafín. 1999, s. 46n)
Prichádza čas, kedy všetci hľadáme spoločnosť niekoho blízkeho, milovaného. Čas, kedy chceme mať pri sebe a v sebe lásku. Ale je tu aj čas, kedy Niekto Iný chce byť pri nás,
pri Tebe, drahý Sviťan. "Toto hovorí Svätý, Pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč; keď on otvára,
nik nezavrie, a keď zatvára, nik neotvorí: Poznám tvoje skutky - hľa, nechal som pred tebou
otvorenā dvere, ktoré nik nemôže zavrieť - , že máš málo sily, no zachoval si moje slovo a
nezaprel si moje meno" (Zjv 3, ý - 8). Toto Ti chcem zapriať do týchto dní, drahý Sviťan, aby
si spoznal Pravdu právd, Ježiša, to malé Dieťa, ktoré prišlo na svet, aby si mal život, a aby
si ho mal v hojnosti. Ponúka sa Ti, túži vstúpiť cez dvere Tvojho srdca; nech vojde, nech
spolu s Tebou večeria pri Tvojom stole, kde "podávaš" lásku, kde "servíruješ" svoje srdce.
Nech pokoj zavládne vo vnútri Tvojho domu.
Prichádza čas, ale s ním prichádza aj Dieťa. Toto Dieťa je tu na Božiu slávu a pre pokoj
ľudí. Tento čas a toto Dieťa je najväčším prejavom Božej lásky voči Tebe. Dnes sa Ti dáva
a ponúka sama Láska. Boh Ti dáva dar, ale ponúka za Teba aj svoje utrpenie. Nech je Ježiš Tvoj Pán. Prajem Ti a žehnám Tvojmu stretnutiu s Ježišom, prijatie do domu, aby si spoKaplán ríms.katol. farnosti Milan Kačaljak
znal, aký je život v Jeho prítomnosti.

Uvidieť samých seba

Gorce privítali Laudamus
Členovia miešaného speváckeho zboru Laudamus zo Svitu sa 24.
novembra 2007 zúčastnili v poľskom meste Nowy Targ na pozvanie
družobného speváckeho zboru Gorce z Noweho Targu koncertného vystúpenia, ktoré sa konalo pri príležitosti 55. výročia založenia
mestského učiteľského zboru GORCE.

Na koncerte sa zúčastnili významní najvyšší predstavitelia mesta Nowy Targ, ale aj Krakowa a
ďalší vzácni hostia. Slávnostný
koncert sa konal v koncertnej sále
hudobnej školy Frederika Chopina
v Nowom Targu. Na ňom sa predstavil Miešaný spevácky zbor z
Krosna (PL), Mestský učiteľský
zbor Gorce z Noweho Targu (PL) a
Miešaný spevácky zbor Laudamus
zo Svitu (SK). Všetky spevácke
zbory absolvovali samostatné koncertné vystúpenie a na záver kul-

K

túrne podujatie vyvrcholilo prezentáciou spoločných skladieb. Pri tejto príležitosti srdečne ďakujeme
primátorovi mesta Svit PaedDr. Rudolfovi Abrahámovi za poskytnutie
finančného príspevku, súvisiaceho
s návštevou spevákov zo Svitu,
použitého na uhradenie cestovných nákladov. Veríme, že aj miešaný spevácky zbor Laudamus sa
pripojí k ďaľším telesám, ktoré prezentujú mesto Svit aj za hranicami
Slovenska. (PČ)

N

iekoľkí pútnici na svojej ceste došli k jednej samote,
kde žil pustovník. Stretli sa s ním, dali sa do rozhovoru, v ktorom došlo aj na otázku: „Aký zmysel má tvoj život v tichu a opustenosti?“ Pustovník išiel ku studni nabrať vodu. Povedal hosťom: „Pozrite sa do studne!“ Hostia sa naklonili nad
studňu a hovorili: „Nič zvláštne tam nevidíme.“ Po chvíli opäť
vyzval pustovník hostí, aby sa pozreli do studne. Hostia tak urobili a tento raz konštatovali: „Áno, vidíme samých seba.“
A pustovník odpovedal: „Keď som naberal vodu, hladina bola nepokojná. Teraz sa upokojila. Taká je skúsenosť ticha: Človek uvidí sám seba.“
Vianoce nie sú o opustenosti a samote, ale môžu byť o tichu
a pokoji, v ktorom sa nám naskytne príležitosť, uvidieť samých
seba, zamyslieť sa nad sebou a uvedomiť si, akí sme. A ako je
to s nami vo všetkých našich vzťahoch. Ak budeme uvažovať
o pokoji a radosti, ak dokážeme prijímať pokoj a radosť a ďalej ich aj dávať, stanú sa Vianoce pre nás časťou nášho života,
nielen vonkajším opisom času, ktorý uplynie ponad naše hlavy, mimo nás.
Prajem z evanjelickej fary vo Svite všetkým spoluobčanom
mesta Svit sviatočné dni naplnené pokojom a radosťou, úspešné ukončenie roku 2007 a požehnaný nový rok 2008.
Daniel Midriak, ev. farár

Čo vlastne očakávame?

aždý človek žije vďaka svojej rodine, priateľom a práci v istom prostredí, v ktorom
si vytvára predstavy o svojom živote a jeho naplnení. Jednoducho sa tomu povie, že každý si
je tvorcom „svojho šťastia“. To
„svoje šťastie“ si chceme zadovážiť zvlášť počas vianočných
sviatkov. Zdanlivo nás k tomu nabáda „technická atmosféra sviatkov“, ktorú predstavuje v meste
inštalovaná vianočná výzdoba,
reklamy a podmanivé melódie s
„mimoriadnymi ponukami“ v hypermarketoch. K tomu ak si dobre premyslíme čo komu kúpime
pod stromček, čo potrebujeme
mať v zásobe, aby gazdinky vy-

skúšali nové recepty. Potom ešte
zohnať pekný stromček, ozdobiť
ho, poriadne poupratovať a
môžu prísť sviatky. Chceme mať
všetko podľa našej predstavy
„šťastných Vianoc“. Ak by Vianoce v našich rodinách mali iba
takýto priebeh, zostala by nám z
nich v pamäti iba obchodná naháňačka, nervozita, plný žalúdok, ale prázdne srdce.
Čo nám teda prinášajú sviatky
Vianoc? Prázdne srdce túži po
naplnení. K jeho naplneniu nestačí iba formálne povedať druhému „šťastné a veselé“. Do
nášho srdca chce vstúpiť sám
Boh. Na nás záleží, či mu dáme
priestor – miesto v našich srd-

ciach. Ani vtedy dávno, v Betleheme, nebolo miesta pre Toho,
ktorý prišiel zachrániť človeka.
Povieme si: „Ale veď ja nepotrebujem záchrancu, nik mi neubližuje!“.
Aj my potrebujeme vyslobodenie
z túžob po veciach či z egoistickej túžby po človeku. Ak budeme ľudí alebo veci iba vlastniť –
mať ich iba pre seba, v skutočnosti by sme vlastnili prázdnotu.
Ak sa otvoríme daru Božej Lásky,
ktorá nám v Betlehemskom dieťatku ukazuje svoju nezištnosť a
odvahu, môže naše srdce začať
napĺňať „Láska – Boží dar“. Vidieť Ježiša v ľuďoch okolo nás, v
našich z rodiny i v cudzích – za-

nedbaných bezdomovcoch. Vidieť Ho v nich ale znamená mať
ochotu vypočuť, potešiť, navštíviť ich a mať odvahu pomôcť im,
neodsúdiť ich.
Toto sú momenty, po ktorých by
sme mali túžiť. Otvorme naše domovy a naše srdcia Ježišovi Kristovi, ktorý sa stal človekom – záchrancom nás ľudí od ničoty a
prázdnoty života. Uverme, že jedine Ježiš, ktorý zmenil chod
svetových dejín má moc a záujem správne nasmerovať a naplniť život každého z nás.
Hojnosť Ježišovej nezištnej lásky v domovoch všetkých Sviťanov, odvahu nezištne poslúžiť
druhým a požehnaný nový rok
2008 praje a vyprosuje
Mgr. Miroslav Bartoš,
dekan
gréckokatolíckej farnosti

SVIT
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Filmy o prírode mali u detí úspech
Stredisko environmentálnej výchovy Orlík so sídlom v Poprade pripravilo 20. novembra pre deti svitských škôl prehliadku
filmov z medzinárodného festivalu Envirofilm. Ten sa koná
každoročne v Banskej Bystrici a je členom medzinárodného
združenia filmových
festivalov o životnom prostredí
ECOMOVE.

Na premietaní v Dome kultúry
sa zúčastnilo 350 detí so ZŠ
Mierová (3.-9.ročník) a 230
detí so ZŠ Komenského (4.9.ročník). Podľa výberu škôl
boli premietnuté 4 filmy, všetky
od slovenských režisérov:
Chránené vtáčie územia – ukazuje všetky chránené územia
medzinárodného významu v
Slovenskej republike, zahrnuté
do projektu Európskej Únie
NATURA 2000.
Ohrozené krídla – hľadanie

krajiny – rozpráva o troch najviac ohrozených druhoch vtákov na Slovensku (dropovi fúzatom, orlovi kráľovskom a
krakli belasej).
Prežije kamzík ? - film formou
počítačovej hry rozpráva o jedinečnom predstaviteľovi našej
fauny, ktorého nenájdete nikde
inde na svete, iba u nás –kamzík vrchovský tatranský.
Mustang –film o himalájskom
kráľovstve Mustang, o jeho prírode, obyvateľoch a ich život-

nom štýle, ktorý si hlboko váži
všetko živé a nenarušuje prírodné zákony.
Zámerom Envirofilmu je pokúsiť sa vzbudiť v ľuďoch záujem
o prírodu, rozšíriť ich vedomosti v tejto oblasti a v konečnom
dôsledku poučiť o tom, ako by
sme sa mali správať, aby sme
si zachovali prírodu a životné
prostredie pre nás, ale hlavne
pre naše deti aspoň v takej podobe, v akej ho poznáme
dnes.
Na záver ďakujem Mestskému
úradu vo Svite za spoluprácu a
poskytnutie sály na premietanie zdarma.
Mgr. Alexandra Salajová

SEV Orlík Poprad

Svitský bocian
pravidelne boduje
Víťazstvo v súťaži „O najkrajšie bocianie hniezdo“ v roku
2003 upútalo nielen milovníkov prírody, ale motivovalo i
bývalého žiaka ZŠ Mierová Svit
(v súčasnosti študenta Gymnázia Poprad, Dominika Tatarku)
Jána Lopatu v rokoch 2004 2005 k dvojročnému pozorovaniu života tohto chráneného
vtáka.
Zdokumentovanie získaných
údajov vo forme projektu a jeho
excelentná obhajoba v roku
2006 mu priniesla nielen víťazstvo v krajskom kole biologickej olympiády, ale i postup do celoštátneho kola. Bocian biely vo Svite je i vhodným objektom pre fotografov. Niektorým dokonca pohodlné sledovanie z okien bytu umožňuje zhotovenie fascinujúcich záberov. Podľa skromného vyjadrenia jedného z nich „Chce to len kľud a trpezlivosť.“ Nuž, posúďte !
Porota odborného časopisu Digi revue týmto záberom v jeseni 2006, resp. 2007 prisúdila vo fotosúťaži s tematikou voľne žijúcich živočíchov štvrté, resp. piate miesto z takmer tisícky súťažných snímok. Kľud a trpezlivosť - tieto dve vlastnosti isto nechýbajú Frederikovi Višnievskému, žiakovi 9.A ZŠ Mierová vo Svite. Od apríla až do konca augusta 2007 pravidelne sledoval a zaznamenával fakty zo života „nášho“ bociana. V súčasnosti ich spracúva v rámci jednej z častí biologickej olympiády. Realizácia
školského kola tejto súťaže prebieha ešte koncom roka 2007, okresné kolo sa uskutoční vo februári
2008. Všetci mu držíme palce, aby svitský bocian „bodoval“ aj naďalej.
RNDr. D. Božová

Ženy vo Svite zakáľali, kto chcel, ochutnal dobroty a veselil sa!
„Prvá svitská zabíjačka”– takýto prívlastok iste patrí akcii, ktorá sa konala počas poslednej
novembrovej soboty pri Kolibe vo Svite. Boli to opäť ženy – členky Únie žien Slovenska vo Svite, ktoré prišli s nápadom urobiť niečo, čo tu ešte nebolo ! A keďže zabíjačka istotne nie je typicky mestské podujatie, bol to nápad vskutku originálny!

V spolupráci s Mestom Svit a za nemalej podpory primátora R. Abraháma sa teda akciu podarilo
odštartovať. Úžasne priaznivé počasie len podporilo nadšenie a chuť do práce, ktorá všetkým ženám, na čele s mäsiarom Tomášom Kačmarčíkom, nechýbala. Nastúpili do práce o 6-tej hodine
ráno , vyhrnuli si rukávy a všetky (zo Svitu i Pod
Skalkou) sa postavili na svoje miesta. Miešali, mleli, piekli a pražili, varili i dochucovali všetky dobroty, pre ktoré sa vlastne zabíjačka robí. A k tomu
všetkému vyhrávali a od srdca i spievali harmonikári Emil Horňák a Mária Voščeková. Popoludní sa
zábavy zhostila ĽH Bystrianka, kto chcel, ochutnal
jaternicovú kašu, klobásky, ovarovú polievku, či

zabíjačkové špeciality - chutné jednohubky, voňalo varené vínko a grog – jednoducho , kto si chcel
trošku všednú sobotu ozvláštniť- istotne nezaváhal, ak ku Kolibe prišiel. Svoje nadšenie a uznanie
prejavila aj predsedníčka Krajskej organizácie
Únie žien v Prešove Anna Capová, ktorá prijala pozvanie do Svitu a zdôraznila, že táto akcia patrí k
jedinenčným, skvelým a nápaditým akciám aj v
rámci regiónu. Úprimné poďakovanie patrí Mestu
Svit, KO ÚŽ v Prešove, domácim hostiteľom –
JUDr.M.Bezákovi a jeho personálu, I. Gánovskému, Technickým službám mesta Svit a všetkým,
ktorí pomohli pri tejto vydarenej gastronomickokultúrnej akcii.
-vž-

Z denníka polície

■ 4.novembra v čase o 21,50 hod.
bola hliadka privolaná dispečerom na
vrátnicu a.s.Chemosvit, kde jej bolo
oznámené, že v areáli tohto podniku
sa pohybuje líška, ktorá javila známky
besnoty. Hliadka následne zabezpečila poľovníka, ktorý vykonal jej odstrel
a na nasledujúci deň bola odovzdaná
na Veterinárnu správu v Poprade
■ 7. novembra dopoludnia zabezpečila hliadka odvoz Vendelína B. na psychiatrické oddelenie NsP v Levoči.
Z uvedeného zariadenia utiekol a bolo
nutné ho opäť hospitalizovať.
■ 10. novembra o pol jedenástej
predpoludním boli v časti Pod Skalkou
prichytení podomoví predajcovia z Rumunska.Po zaplatení pokuty za nedovolený predaj boli následne z mesta
vykázaní preč.
■ V ten istý deň o pol šiestej predvečerom hliadka na požiadanie OO PZ
Svit preverila oznámenie, že na Ul.
mierovej na ceste leží neznámy muž.
Po príchode hliadky na miesto bolo zistené, že je silne pod vplyvom alkoholu. Po zistení jeho totožnosti (išlo o Jozefa Š.) bol odprevadený domov.
■ 15. novembra v čase o 22,25 hod.
hliadka pri kontrole parkoviska pred
hotelom Mladosť zaznamenala, ako
neznámy muž vykonáva svoju malú potrebu na verejnom priestranstve a to
rovno pred hotelom. Hliadka zistila, že
ide o hosťa hotela a to Alberta G. Po
zaplatení pokuty za znečisťovanie verejného priestranstva sa tento spoluobčan odobral na hotelovú izbu.
■ 19. novembra v čase o 16,50 hod.
mestská polícia riešila krádež tovaru
v potravinách Sintra na Ul.SNP. Dopustil sa jej občan Vladimír Z., ktorý
bol za uvedený priestupok riešený
v blokovom konaní.
■ 23. novembra o 18,10 hod. bolo
hliadke telefonicky oznámené, že pri
moste cez rieku Poprad v smere ku
kostolom leží v rieke neznáma osoba.
Na mieste bolo zistené, že ide o Jaroslava T., ktorý už polovicou tela ležal
vo vode. Hliadkou bol následne vytiahnutý na breh, bola k nemu privolaná RZP, keďže bol už podchladený
a zranený na hlave.
■ V novemberi boli príslušníkmi MsP
Svit na školách vykonané besedy so
žiakmi na témy: šikanovanie, alkohol,
drogy, priestupková a trestná činnosť
a používanie pyrotechnických výrobkov.
■ V tomto mesiaci sa príslušníci MsP
tiež zamerali na parkovanie vozidiel na
miestach určených pre ZŤP osoby. Za
nerešpektovanie tohto dopravného
značenia boli vodiči riešení v zmysle
priestupkového zákona v blokovom konaní.
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Danica Božová úspešná nielen ako bežkyňa!
Horský internetový klub a Mesto Vysoké Tatry usporiadali v novembri tohto roku 2. ročník celoslovenského
festivalu amatérskej tvorby o horách Horalfest 2007.
V rámci Galavečera víťazov v Tatranskej Polianke boli
odovzdané ocenenia najúspešnejším autorom v troch
súťažných kategóriách: fotografia, film a literatúra. Porota konštatovala vysokú úroveň prác, preto okrem prvých troch miest udelila aj čestné uznania. V konkurencii 21 súťažiacich v kategórii literatúra si čestné uznanie
odniesla aj RNDr. Danica Božová zo Svitu (prvá sprava)
za prózu Fragmenty z bežeckých spomienok. Samozrejme, úprimne jej blahoželáme!

❄ Naša anketa

Vianočné želania sú tie najrozličnejšie.
O čom snívajú Sviťania, na to sme sa niektorých opýtali: Čo si želáte nájsť pod vianočným stromčekom a naopak, čo chcete
darovať svojim blízkym vy?
Mária Pokrivčáková
V našej rodine máme zvyk, že si vždy kúpime na
prekvapenie len niejakú maličkosť a ostatné, nakoľko sú deti už veľké, si vyberú podľa potreby
a vkusu sami. Nikomu však pod stromčekom
nechýba kniha. Ja budem veľmi rada, ak sa zídeme pri stromčeku všetci zdraví a vo vzájomnej
pohode.

Zatepľovanie domov je čoraz populárnejšie i
vo Svite. Veď takýmto spôsobom sa dajú eliminovať straty tepla.
Foto: M. Jurčák

PROGRAM V CVČ
29. 12. 2006 o 10.00 h na kopci pri Kolibe –
VIANOČNÉ SÁNKARSKE PRETEKY pre malých i veľkých a ich rodičov.

Iveta Kováčová
Najviac zo všetkého si želám, aby moja dcérka
Viktorka bola už zdravá, aby všetky jej zdravotné
problémy pominuli. To je moja najväčšia túžba.
Samozrejme, zdravie si želám aj pre celú rodinu
a jej by som chcela okrem symblických, malých
darčekov prispieť aj k tomu , aby sme Vianoce
prežili spolu s celou rodinou, i starými rodičmi
v pokoji, láske a radosti.

Výtvarné talenty v CVČ
Cieľom činnosti vo výtvarných krúžkoch je prebúdzať
tvorivé schopností detí a už
od predškolského veku hravou formou rozvíjať ich
výtvarné videnie, myslenie
a predstavivosť.
V kresbe, maľbe, grafike, v modelovaní, dekoratívnych činnostiach sa prejavuje detská osobnosť. V tomto školskom roku pracujú dve skupiny z Materskej
školy vo Svite a jedna skupina
detí zo základnych škôl. Spolu
ich je 30.
Deti sa učia esteticky vnímať ľudí, prírodu, veci okolo seba a vyjadriť svoj vlastný postoj malými

❄

Valéria Golisová
Nič, len pokoj, kľud a zdravie – sebe a všetkým
mojim blízkym, ktorých mám rada, aby naše Vianoce boli prežité skutočne príjemne a pokojne.

výtvarnými dielkami.
Tieto ukážu aj na verejnosti, v Materskej škole vo vstupnej hale
a v Centre voľného času na hlavnej chodbe.
Vystavujú však aj v
priestoroch Mestského úradu a Mestskej
knižnici.
Svoje práce posielajú
aj do detských časopisov a do rôznych súťaží. Teraz si môžete výtvarné práce týchto
malých umelcov pozrieť v Metskom úrade
vo Svite. V. Zemanová

Program
podujatí
19.12.2007 o 15.00 h
- sála Domu kultúry
Vianočná akadémia
detí Materskej školy vo Svite –
vstup voľný
21.12.2007 – dopoludnia
– sála Domu kultúry
SOĽ NAD ZLATO
– divadelné predstavenie
– muzikál pre žiakov ZŠ
30. decembra 2007 o 14.30
– Kostol sv. Jozefa robotníka
vo Svite
Vianočný koncert
Vystúpia deti zo Svitu, SZ Laudamus, a zaujímaví hostia. Organizuje Rím. kat. cirkev, OZ
Familiaris a UK Fantázia. Vstupné dobrovoľné
24. 1. 2008 o 14.00 h
v ZŠ Komenského Legoparáda
- súťaž technickej zručnosti detí
31. 1. 2008 od 14,30 h
- Športová hala
VEĽKÝ DETSKÝ
KARNEVAL
2. 2. 2008 od 19.00 h
- kaviareň Spolcentra
7. JÁNOŠÍCKY PLES
Vstupenky : Dom kultúry Svit,
vstupné : 650,- Sk, objednávky
vstupeniek: 903600726
(S.Bednarčík) živá hudba, diskotéka, ľudová hudba, vystúpenie folklórneho súboru

ŠPORT
21. alebo 26. 12. 2007
(podľa spôsobilosti klziska) Pod
Skalkou
CANADA CUP
– tradičný turnaj v hokeji
10.00 – žiaci ZŠ, 12.30 –
dospelí
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Vianočná
idylka

Dievčenský futbal vo Svite žne prvé úspechy!
Na základe dohody predsedu FK
Svit pána Ladislava Fridmana, učiteľa Dr. Petra Klempu a za podpory
pani riaditeľky ZŠ Mierová ul.
Mgr.L. Szabovej, bol začiatkom
apríla tohto roku na našej škole založený futbalový krúžok dievčat. Na
tréningy sa prihlásilo 26 dievčat,
ktoré sa učili základným pravidlám,
činnostiam jednotlivca a kombináciám futbalu.
V školskom roku 2007/2008 je v
krúžku evidovaných 25 dievčat. Na
pozvanie Vincenta Semana, riaditeľa ZŠ Poprad -Veľká, sa dievčatá v
októbri zúčastnili futbalového turnaja ,za účasti štyroch družstiev. V konečnom poradí obsadilo naše A družstvo prvé miesto, B -družstvo
druhé miesto a získali víťazné trofeje. Dievčatám patrí vďaka a uznanie
za vzornú reprezentáciu FK a školy.
Členky A -družstva (hore)
Bačová Ivana(na foto chýba)
Austerová Veronika
Štecová Nela
Rakytová Andrea
Františková Lenka
Členky B -družstva: (dole)
Horevajová Adriana
Neuwirthová Ivana
Petrovská Zuzana
Pastrnáková Galina
Lajčáková Zuzana
Vedúci družstva: Dr. Peter Klempa

V obvyklom predvianočnom
chvate si 4. 12. 2007 aktívny
výbor Klubu dôchodcov Pod
Skalkou pod vedením predsedu
Alexandra Tokára našiel čas na
stretnutie so svojimi členmi, pre
ktorých pripravili zaujímavý program.

V prvom rade to bolo stretnutie so
živým Mikulášom, ktorý neváhal a
dôchodcov za aktívnu činnosť v roku 2007 obdaril malými darčekmi,
ktoré do jeho noše pripravili samotní členovia klubu.
Po príjemnom posedení sa nezabudlo ani na povznesenie športového ducha. Členovia klubu si pozvali
aktívneho hráča, trénera stolného
tenisu športového klubu Adento Svit
Jozefa Kleina. Ten aj s dvomi členmi
stolnotenisového klubu pripravil pre
členov klubu dôchodcov zaujímavú
simultálnu hru, pri ktorej členovia
klubu po rokoch neváhali chytiť stolnotenisovú raketu do ruky a tak nebola núdza o pohyb, zábavu a v neposlednom rade aj spestrenie mikulášskeho večera v Mestskom kultúrnom stredisku v Pod Skalkou.
Veď práve o to všetkým išlo. -ák-

Futbalistky môžu byť chlapcom príkladom!
Futbal v meste v poslednom období zaznamenal úspechy, hlavne
v „A“ mužstve. Opýtali sme sa Ladislava Fridmana - predsedu klubu, ako sa im podarilo dosiahnuť taký slušný výsledok.
V prvom rade by som chcel po- nie som spokojný s disciplínou a
chváliť prístup hráčskeho kádra k dochádzkou na tréningy. Myslím,
tréningovej účasti. Ten je odrazo- že by sa mali učiť od novozaloževým mostíkom k úspechu. V ne- ného dievčenského futbalu. Ich
malej miere k tomu prispieva aj bojovnosť a tréningová morálka
práca funkcionárov, najmä špor- sú príkladom aj pre ich rovesnítového riaditeľa Mgr. V.Semana, kov. Takí skúsení tréneri, ako sú
trénera M.Krišandu a asistenta V. M. Sabo, A.Palušák, J. Kiovský
Nemčka a nedá mi nespomenúť by si zaslúžili zo strany mládeže
aj pracovníkov, ktorí zabezpečujú väčšiu bojovnosť a pravidelnejšiu
chod a hladký priebeh zápasov - dochádzku. Postupne začíname
D. Dindu, I. Richnavského a leká- aj s prípravkou, ktorú vedie Ing.B.
ra mužstva MUDr. Jozef Chlebe- Bartko a J.Svočák. M.Habiňák a
ca, ktorý často chlapcov lieči z J. Kiovský, ktorí trénujú žiakov, tiež v nemalej miere prispievajú k
rôznych zranení.
● Vyzerá to tak, že chcete po- budúcemu rastu kvalitných hráčov. Mrzí ma, že spomedzi dorasstúpiť do vyššej súťaže...
Toto je otázka pre trénera a riadi- tu, ktorý je základňou „A“ mužteľa FK. Moje prianie je, aby sme stva, tak málo hráčov končí v napostúpili a robíme všetko preto, šej mužskej súťaži.
aby podmienky hráčov boli na ● Poslanci mesta aj pre budobrej úrovni, ak nie lepšej, ako dúci rok schválili dotáciu na
si táto súťaž vyžaduje.
podporu futbalu, ale podmie● Ako to vyzerá s mládežníc- nili to vyberaním oddielového
príspevku. Ako ste sa k tomu
kym futbalom?
Myslím si, že po malej pauze sa aj postavili?
tam darí robiť pokroky. Za silnej Nebránim sa vyberaniu oddielopodpory mesta je mládež dobre vých príspevkov. Je v tom jeden
finančne zabezpečená. Naopak, háčik - kým basketbal a niektoré

individuálne športy s tým nemajú
problém, futbal ho vždy mal. Ja to
robím tak, že pre mládež, lebo
niektorí rodičia na to nemajú, hľadám od sponzorov peniaze aspoň
na vykrytie tej sumy, ktorá by mala pokryť oddielové príspevky
mládeže. Myslím, že sa k nám začali do futbalu vracať tí mládežníci, ktorí nechodili na futbal aj vďaka tomu, že museli platiť.
● Ako to bude v budúcom roku so správou štadióna?
Tu musím v prvom rade poďakovať poslancom mesta a najmä
primátorovi za dôveru. V budúcom roku budeme fungovať tak,
ako doteraz.
● Čo plánujete urobiť na štadióne v ďalšom období?
Štadión dostáva pomaly novú
tvár, ktorá mesto Svit, a aj nás,
stála veľa úsilia. Ale nechceme
poľaviť a budeme pokračovať vo
zveľaďovaní a úpravách štadióna,
ako nám to dovolia financie.
Ako som už raz spomenul, oprava
a údržba si vyžadovali nemalé finančné prostriedky. V budúcom
období by sme chceli vymaľovať
všetky kabíny, upraviť mužskú a
hosťovskú kabínu, najmä pre-

VÝSLEDKY PO
JESENNEJ ČASTI:
„A“ mužstvo
V. liga - Svit je na 1. mieste so
skóre 47:11 a počtom bodov 39.
Dorast
IV. liga skupina E
Svitu patrí 2.priečka za Čirčom a
pred Vikartovcami – skóre 68:22,
body 31.
Starší žiaci
III. liga skupina A
Svit je druhý, skóre 15:14, 13 bodov.
Mladší žiaci
II. liga sk.A - Svit na 5. mieste,
skóre 15:28, body: 12.
chod do spŕch. Nutne potrebujeme opraviť strechu tribúny, priestory na sedenie na tribúne, pomôcť atlétom pri oprave ich sektorov, upraviť prístrešok na náradie, atď. Nebudem tu menovať
všetko, čo je potrebné urobiť, vieme, čo nás „páli“ a preto hľadáme
aj iné možnosti spolufinancovania
štadióna. Myslím si, že aj štát má
záujem podieľať sa na spolufinancovaní tak významného miesta,
na ktorom športuje približne 300500 ľudí.
Poďakovala V.Žoldáková
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Podchytiť mladých
V mládeži je naša budúcnosť! Poznáte to, keď sa v minulosti,
ale i v súčasnosti častokrát skloňovala a skloňuje mládež, aká
je. No tí starší si často pošomrú, že je taká a onaká, že je zlá, nevie sa správať, je agresívna a podobne.
No pravda je aj taká, že je stále
dosť talentovanej mládeže, ktorá
už zákonite, že je v inej pretechnizovanej dobe, musí byť iná ako tie
dve generácie pred ňou. Má iné
možnosti a tie aj využíva.
No pravda je aj v tom, že mládež
je taká, aká je výchova v rodine,
ako sa jej venuje pozornosť, akú
ma kontrolu nad záujmami, ako sa
podporujú jej aktivity, ktoré sú
spoločensky zaujímavé.
Mali by sme si dať aj otázku, my
starší, ako sa mládeži venujeme,
ako jej pomáhame zaradiť sa do
súčasnej veľmi rýchlej a nekompromisnej doby.
Častokrát sme presvedčení, že
ju stačí len materiálne zabezpečiť,
poprípade dať deťom kľúč od domu a byť spokojný, že presedí celé odpoludnie pri počítači alebo
bezduchým flákaním ? Určite nie.
Majú rodičia, ktorí sú zamestnaní
viac ako 8 hodín, čas na svoje deti ? Vedia si násť čas na stretnutie
s nimi a porozprávanie sa o ich ak-

tivitách a záujmoch? Snažia sa ich
pochopiť a zaujať svojim príkladom? Áno, sú takí rodičia, ale určite sú v menšine. Vo všeobecnosti sú viacmenej deti odkázané
sami na seba a rodičia ich nanajvýš skontrolujú, či sú vôbec doma.
Preto je dobré, že pri Centre voľného času v obciach a mestách,
osvetových strediskách či športových kluboch sú ľudia, ktorí prost- Na šiestich stoloch športového klubu Adento Svit majú možredníctvom záujmových krúžkov nosť predvádzať svoje športové majstrovstvo rôzne vekové gevytvárajú podmienky na rôznorodú nerácie.
Foto: M. Jurčák
činnosť mladých ľudí.
Vo Svite k takým o. i. patrí Aden- nom venujú mládeži školského se Poprad veľmi rozšírenému
to Svit, športový klub vedený pred- veku a tí najlepší už hrávajú aj stolnému tenisu, ktorý si našiel
sedom a trénerom v jednej osobe, súťaže.
záujemcov aj zo strany mlaJozefom Kleinom. Je to klub, ktoChvályhodný čin členov stol- dých ľudí, tráviacich takto účelrý sa zaoberá už 15 rokov stolným
notenisového oddielu Adento ne voľný čas.
tenisom, v uplynulom roku v súťaži
Svit, ktorí svoje športové majJe však potrebné veriť, že tamužov hrával najvyššiu okresnú V.
strovstvo ochotne odovzdávajú kýchto príkladov bude v meste,
ligu, v tejto sezóne po vypadnutí z
mladším.
aj za podpory rodičov, stále
nej hrá IV. ligu a je na čele tabuľky.
viac.
Veď je to na prospech naJe dobré, že po futbale, basOkrem toho sa počas tréningov v
šich detí, vnukov, vnučiek,
ketbale,
atletike
sa
v
meste
Svit
telocvični ZSŠ vďaka pochopeniu
skrátka mladej generácie.
riaditeľa Miloša Čičmanca jeho ak- venuje pozornosť a podpora zo
-ákstrany
mestských
orgánov
aj
tívni hráči (M. Benko, J. Pavlišin,
L. Markovič, P. Boržík) s J. Klei- tzv. malým športom a to v okre-

Futbalisti FK Svit hodnotili
Futbalový klub Svit do jesenných súťaží zapojil dve prípravky žiakov základných škôl, družstvo dievčat, mladších a starších žiakov, dorastencov a družstvo mužov.
Pri pohľade na dosiahnuté výsledky v jesennej časti je možné
konštatovať, že futbal v meste
Svit za podpory mesta a ďaľších
sponzorov a priaznivcov tejto loptovej hry sa opäť vzchopil. Futbalový klub FK Svit dokázal v celej
štruktúre zapojiť do športovania
najmä mládež vo Svite a vytvárať
podmienky aj pre divácke vyžitie
účasťou družstva mužov v V. lige
skupiny severozápad.
Ako je známe, družstvo mužov,
vedené trénerom Mgr. Milanom
Krišandom a jeho asistentom Viliamom Nemčkom v tabuľke po
15. kolách je na čele s náskokom
10 bodov pred druhými Kendicami a s reálnym predpokladom postúpiť do vyššej súťaže - IV. ligy.
Dorastenci pod vedením trénera Milana Saba v IV. lige regionálnej súťaže obsadili po jesennej
časti 2. miesto, len 2 body za vedúcim Čirčom a majú taktiež šancu sa popasovať o prvé miesto.
To všetko sú výsledky dlhodobej systematickej činnosti výboru na čele s predsedom klubu

rástol k srdcu a vedia obetovať
čas na to, aby sa venovali mladým adeptom futbalu a zabez-

Prezident FK Svit Ing. Peter Ferjanček pri hodnotení výsledkov
FK Svit v Spolcentre, o.i. ocenil aj veľmi dobrú spoluprácu s
Mestom, Chemosvitom, a. s., VÚCHV,a.s. a ďalšími priaznivcami futbalu vo Svite.

Ladislavom Fridmanom, prezidentom klubu Ing. Petrom Ferjančekom, športovým riaditeľom
Mgr. Vincentom Semanom a
ďalšími nemenovanými osobami, ktorým futbal vo Svite pri-

pečili športové vyžitie divákov.
Potešiteľné je aj to, že výbor
FK Svit sa nielen stará o dosiahnutie čo najpriaznivejších futbalových výsledkov, ale dokázal aj zá-

sluhou podpory Mesta Svit vylepšiť podmienky na štadióne (nové
oplotenie, aktualizovaná informačná tabuľa pred vstupom na
štadión, nové výsledkové hodiny,
vydávanie informačného buletinu
pred domácimi zápasmi, veľmi
dobrá starostlivosť o futbalový
trávnik, usporiadateľská služba),
to všetko pozitívne vplýva na futbalovú verejnosť vo Svite.
V pondelok 26. 11. sa v Spolcentre zišli členovia výboru FK
Svit s funkcionármi klubu a
sponzormi, aby prehodnotili
uplynulú futbalovú sezónu a prijali konkrétne úlohy na jarnú
časť súťaži.
Na stretnutí bol prítomný primátor mesta PaedDr. Rudolf Abrahám, viceprimátor Milan Lopušniak, generálny riaditeľ a. s.
Chemosvit Ing. Michal Ľach, generálny riaditeľ VÚCHV,a.s. Ing.
Tibor Varga, zástupcovia okresného a krajského futbalového
zväzu a ďalší hostia.
Počas rokovania rezonovala
snaha výboru FK Svit, sponzorov
a zaintersovaných do futbalu vo
Svite pokračovať v nastúpenej
ceste skvalitňovania tréningového procesu s mládežou na školách, v klube a v družstve mužov
s cieľom - postúpiť do vyššej súťaže.
Text a foto: M. Jurčák
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Z kolkárských dráh
Kolkári MKK Svit po nečakanej prehre na domácich dráhach s NK Hesta Prešov odchádzali na zápas 7. kola do Rimavskej Soboty s jediným cieľom - „zabodovať“ vo vyrovnanom zápase a s trochou nervozity dokázali kolkári MKK Svit nakoniec zvíťaziť. Hoci
pred poslednou dvojicou bol bodový stav 2:2, domáci vyhrávali o 30 kolov.

V rámci Memoriálu Pavla Antala v cestnom behu (MPA), ktorý sa konal v októbri 2007 v časti
Pod Skalkou, boli športovými pohármi ocenení
aj najlepší domáci bežci. Trať dlhú 14,4 km najrýchlejšie zvládli 1. Jaroslav Klas, 2.Stanislav
Miškár, 3. Ľudovíť Šmihula. Prví dvaja sú bývalí
zamestnanci Chemosvitu - dnes dôchodcovia,
tretí pracuje v tejto akciovej spoločnosti i v súčasnosti.
Foto: Ing.Vladimír Boža

KK Rimavská Sobota – MKK Svit – na koly 3157:3184, na body 2:6
Výkony kolkárov MKK Svit: Kočiš 493, Schmidt 574, Hájovský 500, Focko 537, Hauke
546, Polomský 531, najlepší výkon zápasu
Hauke 546.
8. kolo
Na domácej pôde sa svitským kolkárom
akosi nedarí. Po víťazstve v Rimavskej Sobote
sa od začiatku na domácich dráhach trápili s
KK Plešivec, s ktorým prehrali 2841:2949 na
koly, na body 1:7. Výkony domácich: Kočiš
487, Focko ml.449, Focko st. 462, Schmidt
457, Hauke 493, Polomský 493.
9. kolo
Po prehre doma naši nemali v Žarnovici čo
stratiť. Nakoniec zvíťazili.
MKK Žarnovica – MKK Svit – na koly
3255:3300, na body 3:5
10. kolo
So Sučanmi prerušili sériu domácich pre-

KOMBINÁCIA TALENTU
A ZODPOVEDNOSTI
Aj týmito slovami by sme mohli charakterizovať žiačku šiesteho ročníka ZŠ Mierová 134 vo Svite, členku atletického oddielu, 11-ročnú Stanku Lajčákovú. Bežecké úspechy, ktoré v roku 2007 dosiahla, priam nabádajú k tomu, aby sme ju čitateľom predstavili bližšie.
● Prvý vynikajúci výsledok si dosiahla na majstrovstvách Východoslovenskej oblasti (Prešovský a Košický kraj) v cezpoľnom behu v Košiciach
v marci 2007 v kategórii
mladších žiačok. Pohľad
do štartovnej listiny naznačoval, že v 28-člennom bežeckom poli si bola najmladšia, pričom rozdiel od súperiek dosahoval až dva roky. Ako si sa
umiestnila a kto bol tvojou najväčšou súperkou?
Ostatné pretekárky síce
boli odo mňa staršie, ale ja
som si vybojovala druhé
miesto. Najväčšou mojou
súperkou je jednoznačne
Soňa Vnenčáková z nášho
atletického oddielu, ktorá
je nielen výborná kamarátka, ale aj vynikajúca atlétka.
● Apríl je spojený s Jarným behom Svitom. Ako
sa Ti darilo na tomto podujatí?

Keď som sa dozvedela,
že to bude 20.apríla, veľmi
som sa potešila, lebo v ten
deň mám narodeniny. Darilo sa mi super. Dobehla
som na prvom mieste - dala som si darček k narodeninám. Nad očakávanie
dobehol aj môj brat, ktorý
síce súťažil prvýkrát, ale

dobehol tiež na 1. mieste.
Domov sme si teda odniesli dve zlaté medaily.
● Bojovné výkony si podala i na majstrovstvách
Východoslovenskej oblasti staršieho žiactva v
Košiciach v júni 2007, i

keď medailu sa ti získať
nepodarilo. Ktoré disciplíny si absolvovala? Aké
pocity si mala pri súťažení s dievčatami, ktoré boli staršie až o štyri roky?
Absolvovala som beh na
300 m a beh na 60 m. Súťaženie so staršími dievčatami je pre mňa výzvou.
● V septembri 2007 na
okresných
majstrovstvách ZŠ v cezpoľnom
behu v Poprade si vyrazila dych i najväčším optimistom. Našu školu spolu s Tebou reprezentovali
dve deviatačky - Tvoja
sestra Patrícia a Lenka
Františková (obsadili 11.
a 29.miesto). Napriek 3ročnému vekovému handicapu si bola zo školy
najúspešnejšia. Akú dlhú
trať ste bežali? Ako sa Ti
darilo v konkurencii 72
dievčat z 24 škôl okresu
Poprad?
Vzhľadom na to, že som
bola na takýchto pretekoch
prvýkrát, darilo sa mi dobre. Obsadila som pekné 2.
miesto. Trať bola dlhá asi
1 500 m, bežalo sa mi super. S výkonom mojej staršej sestry a jej kamarátky
som tiež veľmi spokojná.
Ako družstvo sme sa
umiestnili na 2. mieste.
● V októbri si sa zúčast-

hier a taktiež vyhrali na body 5:3, na koly
2952:2895.
V prvoligovej tabuľke sa dostali opäť na 10.
miesto.
28. októbra 2007 - 1. liga Východ –
DORASTENCI
Po štvorročnej prestávke sa k slovu dostali
aj dorastenci MKK Svit. Na tunaji 1.ligy sk.východ to bol prvý štart. Dvojica bratov Hájovských dosiahla 13. miesto (Anton za 380 zvalených kolov) a 18. miesto patrí druhému z
bratov – Patrikovi za 259 zvalených kolov.
11. kolo
V Sp. Novej Vsi sa našim nedarilo. Po snaživom výkone prehrali na body s TJ Tatran
Sp.Nová Ves 6,5 :1,5 - na koly 3275:3199.
12.kolo
Pred začiatkom zápasu vypadlo v kolkárni
kúrenie, čo malo za následok nedohratie zápasu so Slavojom Veľký Šariš“B“. Po prvej
dvojici naši viedli na body 2:0.

nila Memoriálu Pavla Antala vo Svite. Spôsobom
štart - cieľ si zvíťazila v
kategórii najmladších žiačok na 750 m a zároveň
si získala titul majsterky
Východoslovenskej oblasti v cestnom behu. Ako
si sa pripravovala na tieto
preteky?
Pripravovala som sa na
tréningoch atletického oddielu pod vedením učiteľa
Mgr. Ladislava Potočného.
Súperky boli z celého Prešovského a Košického kraja.
● Si výbornou žiačkou a
okrem atletiky máš aj iné
záujmy. Aké?
Okrem atletiky chodím
na výtvarnú, lebo veľmi ra-

da kreslím. Navštevujem aj
hudobnú školu, v ktorej sa
učím sa hrať na gitare.
● Môžeš prezradiť tajomstvo tvojho receptu
na úspech?
Moja mamka mi vždy
hovorieva, že som veľmi
tvrdohlavá a možno je to
aj tým. Idem vždy za svojím cieľom.
● Čo by si z závere
chcela odkázať rovesníkom, príp. ostatným čitateľom?
Aby sa zapojili do aktívneho športovania nielen
pre zlepšenie zdravia.
RNDr. D.Božová,
ZŠ Mierová, Svit
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