
hospodárenie Mesta Svit
za rok 2006, tvorbu
a hospodárenie
s fondami a finančné vy-
sporiadanie výsledku
hospodárenia s FRaR.
Zastupiteľ-stvo zároveň ulo-
žilo riaditeľom príspevko-
vých organizácií výsledok
hospodárenia vysporiadať.

Ako prvá v interpelá- ci-
ách vystúpila poslankyňa Ľ.
Rešovská, ktorá pred-nies-
la pripomienky MO
Jednoty dôchodcov
Slovenska k rôznym pro-

blémov, týkajúcim sa života
v meste. Poukázala aj na
potrebu zvýšenej kontroly
detských ihrísk
v materských školách zo

Ako vždy, i tentokrát po hlasovaniach
o procedurálnych náležitostiach rokovanie za-
čalo správou o plnení uznesení
a vykonaných kontrolách, ktorú predniesol
hlavný kontrolór Ľ.Budzák. Poslanci to vzali na
vedomie a následne odsúhlasili dotáciu na
činnosť Slovenskému Červenému krížu
v Poprade vo výške 7 tisíc korún, ktorá bude
použitá na ocenenie darcov krvi aj z nášho
mesta.

Schválili príspevok Mesta Svit pri narode-
ní dieťaťa rodičom s trvalým pobytom vo
Svite vo výške 2 tisíc korún a s tým súvisia-
ce rozpočtové opatrenie. Z dôvodu nevyho-
vujúceho geometrického plánu pri odpredaji
časti pozemku žiadateľovi J.K. s manželkou
bolo zrušené uznesenie č. 55/ 2007
a nebol schválený ani predaj časti pozemku
parc. č.574 žiadateľovi B. M. Bod rokovania,
ktorý mal riešiť spätnú kúpu pozemkov od
p. G. R. bol stiahnutý z rokovania. Zamietavé
stanovisko dali poslanci aj žiadosti o zámenu
časti pozemkov žiadateľovi J.K. Súhlasili
s predajom časti pozemku žiadateľovi J.H.

Žiadosti o kúpu pozemku firmy Chedos,
a. s., bolo vyhovené a tento jej bude predaný
vo výmere 265 m2 za cenu 600,- Sk/m2.

Poslanci bez výhrad schválili celoročné

Nebolo tomu inak
ani tohto roku
v pondelok, keď
oddelenie kultúry
MsÚ vo Svite pri-
pravilo ohrávanie
a postavenie májov
tradične pred
Domom kultúry,
pred Mestským
kultúrnym stredis-
kom Pod Skalkou
a pred Kolibou.
Postavenie májov
a ich zdobenie
stužkami tradične
patrí do činnosti
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Rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 26. apríla 2007
otvoril a viedol zástupca primátora M. Lopušniak, nakoľko pri-
mátor R. Abrahám bol na zasadnutí ZMOS v Bratislave.

V predvečer 1. mája býva tradične v meste
Svit kultúrno spoločenský program, ktorý na-
vodí sviatočnú atmosféru Sviatku práce.

folklórnych súborov Jánoší-
ček a Jánošík. Tieto folklórne
telesá vystúpili aj v krátkom
kultúrnom programe pred
Domom kultúry pred hŕstkou
divákov.

V slnečnom, ale chladnom
počasí, pokračoval kultúrny
program moderovaný
Veronikou Žoldákovou vystú-
peniami Jánošíčka, ľudovej
hudby Bystrianka a diskoté-
kou pred Kolibou už za po-
četnej diváckej verejnosti
z radov občanov a mládeže
mesta až do večerných ho-
dín.

Pred zotmením primátor mesta
PaedDr. Rudolf Abrahám
a vedúci oddelenia školstva a
kultúry MsÚ Mgr. Ján Ryša za-
pálili dlho očakávanú vatru.

V utorok 1. mája ranné vstáva-
nie občanov spríjemňovala
v uliciach mesta a pred
Kostolom sv. Jozefa dychová
hudba Sviťanka.

Text a foto: M. Jurčák

K dobrej nálade prispel na predmájo-
vom programe folklórny súbor
Jánošíček.
Veselo bolo aj pred Kolibou, kde sa ve-
čer rozhorela vatra.

Svitská dychovka v strede
s primátorom mesta
R. Abrahámom.

NOVINY SVIT
aj na internete:
www.svit.sk

(Pokrač. na 2. strane)

Stavanie májov členmi folklór-
neho súboru Jánošík pred
Domom kultúry vo Svite.

Pred 1. májom



strany mestskej polície, nakoľko tie-
to lokality sa v popoludňajších, či
nočných hodinách devastujú.

M. Bezák sa opýtal, v akom štádiu
je cyklistický chodník. R. Škovira
odpovedal, že je zabezpečená pro-
jektová dokumentácia a rozpočet na
tento problematický úsek je cez 3
milióny korún.

V. Horňáková sa zaujímala
o úpravu lokality pri pošte
a okolo Domu kultúry. Odpovedal
opäť R. Škovira, že projekt na úpra-
vu priestranstva pri pošte bol aktua-
lizovaný, vybavujú sa potrebné vy-
jadrenia a realizácia sa predpokladá
na mesiace august – september.

J. Timkovič sa zaujímal o stav
rozšírenia cintorína – odpoveď
znela, že je hotových cez 70 %
prác, projekt bol doplnený o nové
práce, kvôli ktorým zrejme dôjde
k miernemu predĺženiu termínu
ukončenia. K otázke, ako to vyzerá
s chodníkom v náhradnej výsadbe
za park, ktorý bol zlikvidovaný, bolo

povedané, že chodník bude realizo-
vaný až vtedy, keď Mesto bude
vlastníkom pozemku.

M. Martočko poukázal na ne-
funkčné osvetlenie pri bytovom
dome č. 105 a J. Kalakaj sa zaují-
mal o práce Technických slu- ži-
eb na odstraňovaní výtlkov na
cestách. Odpovedal riaditeľ TS J.
Žiak, že na tzv. veľkom okruhu – te-
da hlavných uliciach už tieto práce
robili, postupne budú pokračovať aj
v ostatných uliciach. K tejto téme sa
pridali aj J. Lörincz, ktorý poukázal
na dlhodobo nevyspravenú jamu na
ulici Jilemnického a J. Kalakaj zas
na výmoly po ťažkých autách pri ZO
Breziny.

V diskusii L. Potočný prezentoval
nové školské ihrisko pri ZŠ
Mierová a zároveň vyslovil veľké po-
ďakovanie predchádzajúcemu za-
stupiteľstvu a vedeniu mesta, ale
i Technickým službám za podporu
a všetky práce, ktoré boli
k spokojnosti vykonané. Slávnostné
otvorenie tohto areálu sa bude ko-

nať v máji. Škola plánuje na vlastné
náklady zabezpečiť monitorovaciu
kameru, ktorá by mala pomôcť pri
udržaní poriadku v tejto športovej
zóne. S poďakovaním sa pripojil aj
M. Berkeš a pripomenul, že ho mr-
zí, že sa pri rozdeľovaní financií do
rozpočtu nedostali peniaze na ka-
merový systém v meste, ktorý by bol
taktiež veľmi potrebný.

Veľmi závažný bod, ktorý sa dostal
do diskusie, bola koncepcia rie-
šenia formy ďalšej existencie
MsPBHaS. Touto závažnou témou
sa zaoberala finančná komisia.
Poslanec M. Berkeš predložil túto
koncepciu a spolu s A. Balogovou
podali vysvetlenie k potrebným prin-
cipiálnym a základným krokom.
Rozvinula sa pomerne dlhá disku-
sia, vysvetlenia podal aj právnik J.
Šupica, vyjadrili sa takmer všetci po-
slanci a záver spočíval v uznesení,
ktorým zatiaľ schválili založenie ob-
chodnej spoločnosti Bytový podnik
Svit, s. r. o., peňažný vklad Mesta
ako jediného spoločníka spoločnos-
ti Bytový podnik Svit, s. r. o. vo výš-
ke 200 tisíc korún a s tým súvisiace
rozpočtové opatrenie č. 14/2007.

Zároveň bolo rozhodnuté, že na-

koľko nebol schválený navrhovaný
kandidát na konateľa novej spoloč-
nosti Bytový podnik Svit s. r. o., je
potrebné vyhlásiť nové výberové
konanie na tento post.

V diskusii ešte vzali poslanci na ve-
domie hospodárenie mesta za 1.
štvrťrok 2007 a informáciu
o prehodnotení stavu správy ma-
jetku mesta – konkrétne išlo
o Futbalový štadión vo Svite, ktorý
by mala spravovať organizácia patri-
aca Mestu. Tieto odôvodnenia vza-
li poslanci zatiaľ len na vedomie.

Zaznela ešte obsiahla reakcia Ľ.
Rešovskej na otvorený list J.
Čuchrana primátorovi mesta, dolo-
žená názormi iných prítomných,
stručná informácia V. Žoldákovej
o príprave knihy o Svite a Cenách
mesta pre tento rok, aj J.
Kalakaja a M. Martočka
o potrebe vylepšenia kúpaliska
rôznym zariadením pre letnú sezó-
nu.

Rokovanie bolo už v prítomnosti
primátora ukončené v neskorej ve-
černej hodine o 22.30 h.

Veronika Žoldáková

SVIT 2

Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)

V rámci výmeny delegácií učiteľov dru-
žobných miest Svit a Knurów prežilo 7 uči-
teliek a jeden učiteľ zo základných škôl
v Knurówe tri dni naplnené programom
v našom meste a okolí.

Zhliadli obidve naše základné
a materské školy, navštívili Tatry, využili
možnosť relaxácie v popradskom Aqua
City a najmä – odovzdávali si skúsenosti
s našimi pedagógmi. Po príchode ich na
pôde mesta prijal v obradnej sieni vicepri-
mátor Milan Lopušniak. -vž-

Ospravedlnenie
Ospravedlňujeme sa

čitateľom novín Mesto
Svit za nižšiu kvalitatívnu
technickú úroveň foto-
grafií v minulom čísle pe-
riodika. Bola spôsobená
mimoriadne technickými
problémami pri spraco-
vaní novín v tlači.

Veríme, že sa táto situ-
ácia už nebude opako-
vať a že zostanete
i naďalej našimi vernými
čitateľmi.

REDAKCIA

Družobná výmena
učiteľov

Nespoliehať sa len na mesto

Zo začiatku bol problém pre-
svedčiť ľudí, aby vôbec občianske
združenia vznikali. Jedným
z prvých OZ bol Klub rozvoja
športovej a kultúrnej činnosti ob-
čanov Podskalky. Neskôr sa po-
stupne pridávali aj ďalšie. Dnes tu
máme 16 rôznych OZ. Som ne-
smierne rád, že si zakladatelia OZ
uvedomili, že správa ich OZ je len

vtedy dobrá, keď o nej rozhoduje
skupina ľudí a nie jednotlivec.
Komisia školstva, kultúry, športu,
mládeže, regionálneho rozvoja
a mediálna pri MsÚ vo Svite do-
stáva vždy ku koncu kalendárne-

ho roka správy o činnosti.
Niektoré OZ v nich podrobne in-
formujú o svojej činnosti, iné zas
uvádzajú len príjmy a výdaje.

Týmto by som chcel všetkým
vyjadriť uznanie za ich mravenčiu
prácu, či už s deťmi a mládežou
alebo aj s dospelými, hľadanie
sponzorov alebo získavanie 2% zo
zaplatenej dane. Bol by som veľmi
rád, keby sa aj cirkevné organizá-
cie zapojili a snažili sa získavať fi-
nančné prostriedky aj z iných
zdrojov, aby pri rozhodovaní
o rozdelení financií z prostriedkov
z mesta bol každý spokojný. Je to
jedna z podmienok mesta pri roz-
deľovaní peňazí. L. Fridman

Názor čitateľa

Dňa 8. marca 2002 začalo mesto Svit vydávať noviny s ná-
zvom "MESTO SVIT". Z môjho pohľadu po mestskej TV to bol
dobrý nápad, ako informovať občanov o dianí v meste. Za nece-
lých 7 rokov prešli rôznymi úpravami a myslím, že V. Žoldáková
v spolupráci s členmi redakčnej rady pristupujú k ich vydávaniu
zodpovedne. Najviac ma potešila stránka, ktorá informuje o prá-
ci rôznych občianskych združení.
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Mestský úrad z pohľadu jednotlivých oddelení: TECHNICKÝ ÚSEK

Významnou investičnou prioritou je
pripravovaná prestavba bloku „C“
hotela Mladosť na byty (nájomný by-
tový dom, 80 bytov). V súčasnom
období je pred ukončením verejná
súťaž na dodávateľa stavebných
prác na predmetnú akciu.
Momentálne ešte plynie lehota na
podanie možných námietok
v zmysle zákona o verejnom obsta-
rávaní číslo 24/2006 Z.z.
V prípade, že v zákonnej lehote ne-
budú podané námietky súťažiacich
na Úrad pre verejné obstarávanie,
môže byť s víťaznou firmou podpísa-
ná zmluva o dodávke stavebných
prác.
Začatie stavebných prác nastane

po zabezpečení finančného krytia
(podpise zmluvy na nenávratnú štát-
nu dotáciu s Ministerstvom výstavby
a regionálneho rozvoja a podpisom
úverovej zmluvy) a následným odo-
vzdaním staveniska.

Lehota výstavby je podľa návrhu
zmluvy o dielo plánovaná na 12 me-
siacov od odovzdania staveniska.
Rekonštrukciou už niekoľko rokov

nevyužívaného objektu poskytneme
strechu nad hlavou 80 rodinám.

V rámci ďalšej bytovej výstavby
Mesto Svit prenajalo časť pozemku
na sídlisku „E“ Banskobystrickej

stavebnej firme, ktorá začala vý-
stavbu bytového domu – 15 b.j.
do osobného vlastníctva. V lokalite
sídliska „E“ máme pripravené po-
zemky na výstavbu 2 bytových do-
mov do osobného vlastníctva
v zmysle platného zastavovacieho
plánu. K týmto bytovým domom po-
trebujeme ešte zabezpečiť výstavbu

prístupovej komunikácie, chodní-
kov, parkovacích a odstavných
miest. Čaká nás najprv projektová
príprava, výber dodávateľa

a následne realizácia.
Ďalšími pripravovanými investičný-

mi prioritami v roku 2007 sú:
Rekonštrukcia cyklistického
chodníka v úseku kostoly –
Euripack. Momentálne máme pri-
pravenú aktualizovanú projektovú
dokumentáciu a zabezpečujeme vý-
ber dodávateľa stavby.
V časti pri Euripacku dôjde

k výstavbe nového chodníka. Tento
nový úsek chodníka si vyžaduje
v zmysle stavebného zákona
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov vydanie stavebného po-
volenia.
Projektovo je pripravená investičná
akcia „Rozšírenie Ul. SNP
v úsekoch od Ul. mierovej po Ul.

Štúrovu” s výstavbou nového
chodníka pri Spolcentre, rekonšt-
rukciou existujúceho chodníka na-
chádzajúceho sa na východnej stra-
ne cesty SNP, preložky verejného

osvetlenia a vzdušných inžinier-
skych sietí do zeme. Čaká nás za-
bezpečovanie inžinierskej činnosti
za účelom vydania stavebného po-
volenia. Po obdržaní právoplatného
stavebného povolenia pokúsime sa
požiadať o možné financovania
z fondov EÚ. Po zabezpečení fi-
nančného krytia môžeme zabezpe-
čovať verejné obstarávanie na do-
dávateľa stavby.

Keď sme už pri cestách, máme
projekčne taktiež pripravené pláno-
vané rozšírenie parkovacích

plôch, rekonštrukciu cesty pred
poštou a výstavbu nového chod-
níka.

Projektovo je pripravený aj nový
chodník vo Svite – Podskalke
v časti od existujúceho podjazdu až
po kostol. Realizácia daného chod-
níka je podľa schválených priorít
plánovaná na budúci rok.
Čaká nás v nasledujúcom období

projektová príprava na rekonštruk-
ciu Ul. Štúrovej a prípadne ďal-
ších.

Medzi ďalšie tohtoročné priority
patrí aj rekonštrukcia cesty od
EURIPACKU smerom východným
ku cintorínu, nachádzajúcej sa na
južnej strane od rieky Poprad.
S financovaním tejto akcie sa počí-
ta tiež z fondov EÚ.
Pre možné financovanie z fondov

EÚ pripravíme aj rekonštrukcie
chodníkov na roky 2007, 2008
a 2009 v predbežnom rozpočte
5.000.000,- Sk na každý rok.
Toľko ku cestám a chodníkom.
V súčasnom období taktiež pokra-

čujeme v rozšírení cintorína, mo-

mentálne prebieha etapa realizácie
spevnených plôch a chodníkov, kto-
ré by podľa zmluvy mali byť ukonče-
né do konca mája 2007.
K ukončeniu rozšírenia cintorína bu-
de treba zabezpečiť ešte realizáciu
parkových a sadových úprav, ktoré
sú rozpočtované na rok 2008.
Zároveň sa však zamýšľame aj nad
projektovaním ďalšieho rozšírenia
cintorína smerom východným od
existujúceho.

Pár slov k Domu kultúry vo Svite
a jeho okoliu. V súčasnom období
nás trápi poveternostnými vplyvmi
narušená západná strana fasády
Domu kultúry, kde je naprojekto-
vaná rekonštrukcia predmetnej fa-
sády s výmenou okien
a vchodových dverí. Požiadali sme
Ministerstvo financií o dotáciu vo
výške cca. 90 % investičného ná-

Rozpočet mesta na rok 2007 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v decembri 2006
a následne priority kapitálových výdavkov na roky 2007 až 2010 na februárovom zasadnutí
zastupiteľstva. Jednou z podstatných častí rozpočtu na rok 2007 sú investičné akcie mesta.

Oddelenie životného prostredia a technických činností

� Ing. R. Škovira na stave-
nisku bytov na sídlisku “E”.

� Novobudované priestory
cintorína.



kladu. Výsledok zatiaľ nepoznáme.
V okolí Domu kultúry máme napro-

jektovanú realizáciu parku (južne
od Domu kultúry), ďalej z ostatných
strán Domu kultúry budú realizova-
né parkové a sadové úpravy
s doplnením mestského mobiliáru aj
do travertínovej plochy nachádzajú-
cej sa na severnej strane objektu.
Čakáme však na súvisiacu projekto-
vú dokumentáciu, ktorá bude riešiť
rekonštrukciu ciest okolia Domu
kultúry a rozšírenia parkovacích mi-
est pri potravinách SINTRA.

„Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v meste Svit”.

Minulý rok Mesto Svit požiadalo
cez Nórsky finančný mechanizmus
o dotáciu na predmetnú rekonštruk-

ciu. Po predchádzajúcich kladných
krokoch očakávame výsledok roz-
hodnutia komisie v nasledujúcich
mesiacoch.
Medzi ďalšie priority patrí aj zabez-

pečovanie najnevyhnutnejších re-
konštrukcií naších Základných škôl.
V súčasnom období sme obdržali
projektovú dokumentáciu na výme-
nu okien v Základnej škole
Komenského a požiadame o možné
financovanie z fondov EÚ, prípadne
budeme hľadať aj iné možnosti za-
bezpečovania finačného krytia.
Tento, ale aj nasledujúce 2 roky

bude zabezpečovaná výmena
a rekonštrukcia mestského mo-
biliáru (lavičky, odpadové koše,
stojany na bicykle, výlepné plagáto-
vé plochy, atď). V každom roku je
zatiaľ rozpočtovaných po 250
tis.Sk. V týchto sumách nemôžeme
očakávať, že vymeníme komplet
pôvodný a zastaralý mobiliár. Za po-
moci Technických služieb mesta

Svit dochádza aj k obnove pôvod-
ných prvkov.
V tomto roku nás ešte čaká dopl-

nenie ďalších prístreškov MHD
v hodnote cca 1 000 000,- Sk.
V oblasti ochrany a tvorby zelene

máme ďalej spracované projektové

dokumentácie Ekonomizácie ve-
rejnej zelene v meste Svit, kde
by v rokoch 2007 až 2010 malo byť
každý rok preinvestovaných cca
1 000 000,- Sk.
Rozpočtové náklady budú jasné až
po výbere dodávateľa.

Z ostatných pripravených projek-
tov spomeniem projekt kamero-
vého systému mesta Svit, ktorý
sme taktiež v súčasnom období ob-
držali. Realizácia však zatiaľ nie je
rozpočtovaná.
Ďalej pripravujeme a zabezpeču-

jeme projekty dopravných zna-
čení, objednali sme projekt do-
pravného ihriska pri Základnej ško-
le Komenského a veríme, že neza-
budneme ani na našich najmenších
a potrebu revitalizovať detské ihris-
ká vo Svite.
Je toho ešte viac, naše zámery sú

uvedené podrobne v schválenom
rozpočte na tento rok, ktorý je ve-
rejne prístupný každému občanovi
nášho mesta.

Účelnejšie vás budem informovať
opäť s určitým časovým odstupom
o tom, čo sa nám podarilo a čo nie,
prípadne podám informácie
o možných nových investičných zá-
meroch, ktoré prinesie budúcnosť.
Pre našich starších občanov sme

pripravili v súčasnom období denný
stacionár, ktorý je v spolupráci
s oddelením sociálnych činností re-
alizovaný v objekte DOS a mal by
byť sfunkčnený v nasledujúcich me-
siacoch.
Dúfam, že tohto roku dôjde koneč-

ne k schváleniu nového Územné-
ho plánu nášho mesta. Bohužiaľ,
katastrálne územie nášho mesta
máme skoro kompletne zastavané,
ale som presvedčený, že máme kde
a do čoho investovať a rekonštruo-
vať aj v existujúcom zastavanom
území nášho mesta tak, aby sme sa
cítili naozaj ako doma.

Ing. Rudolf ŠKOVIRA
vedúci oddelenia ŽP

a technických činností
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Mestský úrad z pohľadu jednotlivých oddelení: TECHNICKÝ ÚSEK

Ako sme už informovali aj
v predchádzajúcich podniko-
vých novinách Chemosvit, hlav-
ný dodávateľ stavebných prác
Chemostav, a. s., spolu
s investorom Finchem ,a.s. pri-
pravuje všetko na to, aby boli
všetky podlažia Spolcentra
ukončené ešte v I. polroku
2007.

Ako nás infomoval vedúci
športovo - relaxačného centra
Ing. Ján Ilavský, IV. poschodie je
kompletne dokončené a po ko-
laudácii môže byť uvedené do
prevádzky. Stavebné práce sa
ukončujú postupne na prízemí,

kde bude kinoreštaurácia pre
70 osôb, ďalej predajňa kvetín,
občerstvenia, cukráreň
a predajňa výpočtovej techni-
ky. Na 1. poschodí sa dokonči-
evajú priestory kaviarne, ktorá
bude mať aj s tanečnou sálou
kapacitu 120 miest. Apartmány
na 2. a 3. poschodí sú ukon-
čené ako holobyty.

V okolí Spolcentra sa upra-
vujú cestné komunikácie
a chodníky tak, aby mohli byť
vyasfaltované začiatkom mája.
V náväznosti na to budú pokra-
čovať sadové úpravy okolia.

-ák-

Spolcentrum už finišuje
Bývalý Spoločenský dom vo Svite, teraz SPOLCENTRUM,

sa dostáva do poslednej etapy ukončovacích prác, vrátane
vonkajších úprav.

V dennom stacionári
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Prvá osoba, s ktorou som sa
po víťazstve vo voľbách v de-
cembri stretol, bol pán Mgr.
Čuchran v sprievode pána
Draveckého z cirkevnej školy
a jedného z rodičov materskej
školy, ktorého meno si nepa-
mätám. Oboznámil som sa
s aktuálnym problémom
v materskej škôlke. Záznam
o stretnutí je v knihe návštev AB
Chemosvit. Až potom som sa
stretol s primátormi a riaditeľmi.
Myslím si, že pisateľ listu o tomto
stretnutí asi nevedel.

Keď som mal nastúpiť za pri-
mátora, každý mi hovoril: “Ob-
klop sa ľuďmi, ktorým dôveru-
ješ.“ Dovolil som si urobiť len jed-
nu zmenu v štruktúre Mestského
úradu. V rezorte školstva som
zrušil referentské miesto a zriadil
miesto vedúceho oddelenia škol-
stva, kultúry, športu a mládeže.
Oblasť s najväčším balíkom pe-
ňazí a špeciálnym odborným za-
meraním musí riadiť osoba
s vysokoškolským vzdelaním pe-
dagogického smeru
a s príslušnou praxou v riadení
školy. Dovtedajší referent ne-

spĺňal ani jednu, ani druhú požia-
davku.

Z výberového konania na ob-
sadenie vedúcej funkcie vyšiel ví-
ťazne Mgr. Ján Ryša. Učiteľská
a intelektuálska verejnosť, rodi-
čia žiakov, občania mesta, špor-
tovci a iní prijali túto zmenu ako
pozitívnu. Mrzí ma, pán predseda
farskej rady, že vo Vašom otvore-
nom liste nazývate tieto kroky
ateizáciou mestského úradu. Nie
je to férové ani pre nového vedú-
ceho, ktorý je veriaci evanjelik.

Čo sa týka state, podľa ktorej
som nechcel prijať pána predse-
du farskej rady, musím povedať
nasledovné. Od môjho nástupu
za primátora som prijal, obrazne
a s úctou ku každému človeku
povedané, i toho najposlednej-
šieho z posledných. Kým
k primátorom iných miest je pro-
blém sa dostať a je potrebné sa
objednať, vo Svite je taká obyčaj,
že za primátorom chodia občania
kedy chcú, s akýmkoľvek problé-
mom a chcú byť ihneď prijatí. Ani
mne sa zatiaľ nepodarilo tento
systém zmeniť. Okrem iného, na
internete som zverejnil svoje čís-
lo mobilného telefónu, je ku mne

aj priamy mail. Mne osobne nie
je jasné, prečo by som nechcel
prijať predsedu farskej rady.
Nerád, ale slušne sa vyjadrím, že
túto časť listu považujem za úče-
lovo napísanú, s cieľom pripiso-
vať mne, ako verejnému činiteľo-
vi vlastnosti, ktoré nemám.
Každý, kto má pozná vie, že som
človek spoločenský, že mám ľu-
dí rád, že som nekonfliktný typ
a že sa prihovorím každému.

Čo sa týka zamestnancov
mestského úradu, ktorí pána

predsedu farskej rady predtým
vítali a teraz sa otáčajú k nemu
chrbtom. Ide o všeobecné, ničím
nepodložené obvinenie.
Zamestnanci mestského úradu
sú profesionálni pracovníci. Pri
výkone svojej práce musia mať
ku všetkým občanom rovnaký
prístup. Nemajú nikoho na úrade
vítať, ani ignorovať. Osobne sa
musím zastať zamestnancov
mestského úradu a tvrdenie
predsedu farskej rady považujem
za neobjektívne. Ak niekto uverí,
že som zamestnancom mestské-
ho úradu prikázal, aby sa k vám

otáčali chrbtom, tak to je už ve-
ľmi naivné, ale pripúšťam, že sú
i také skupiny osôb, čo tomu
uveria.

Čo sa týka rehoľnej sestry
pôsobiacej v materskej škôlke.
Predchádzajúci primátor, ktoré-
ho mi dávate za vzor čo sa týka
nestrannosti, jej podpísal pracov-
nú zmluvu na zastupovanie na
dobu určitú. Ja som sa vyjadril,
že zmluvu dodržím. Váš názor už
od prvého nášho stretnutia po-
znám. Sú tu ale školská rada, ro-
dičovské združenie, vedenie ma-
terskej škôlky, oddelenie škol-
stva MsÚ, ktorých názor si pri
rozhodovaní vypočujem a tak sa
rozhodnem.

Len tak na okraj, za nestran-
nosť považujem také postoje ale-
bo riešenia, ktoré ľudí nerozde-
ľujú, ale spájajú. Touto životnou
filozofiou som sa riadil a riadiť aj
naďalej budem.

Naviac, list bol nešťastne na-
časovaný do obdobia najväčších
kresťanských sviatkov, ktoré
symbolizujú lásku, pokoru a od-
púšťanie.

Na záver chcem povedať, že
som človek komunikatívny, roz-
hodne preferujem a uprednost-
ňujem osobný kontakt a pros-
tredníctvom neho aj riešenie
akýchkoľvek problémov.

PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta

Navštívili sme dve základné
a jednu materskú školu. Po sr-
dečnom privítaní sme absolvo-
vali prehliadku priestorov, zú-
častnili sa rôznych činností so
žiakmi v rámci vyučovania.
Museli sme skonštatovať, že
materiálno – technické vybave-
nie škôl je na vyššej úrovni ako
u nás, školy sú zrekonštruova-
né, zateplené, modernizované.
Na každej škole sme boli sved-
kami príjemnej klímy, motivujú-
cej činnosť detí a pedagógov.

V popoludňajších hodinách
sme si prezreli mesto, navštívili
športové centrum, krytú plavá-
reň. Nezabudnuteľnou bola náv-

števa „kopalne“, bane
na čierne uhlie.
Knurów je mesto
s vyše 100 - ročnou
baníckou tradíciou.
Pobyt v bani v hĺbke
850 m, v štôlni, kde
sa práve ťažilo uhlie,
sa pre všetkých stal
životným zážitkom.

Výmena skúseností
pokračovala pri spo-
ločných obedoch a počas spo-
ločenského večera. Atmosféra
bola veľmi srdečná, priateľská
a pohostinná. Získali sme mno-
ho podnetov do ďalšej práce,
ocenili sme kvality a úspechy

práce poľských kolegov. Po
troch dňoch pobytu sme sa lúči-
li ako priatelia, ktorí sa tešia na
opätovné stretnutia.

Mgr. L. Szabová

Niekoľko myšlienok k otvorenému listu

Návšteva Knurówa

Pôvodne som sa nechcel vyjadriť. Verejnosť však moje sta-
novisko očakáva. Vyjadrím sa len k tomu, čo sa týka mňa,
ostatné považujem za účelové.

V dňoch 16. – 18. apríla 2007 navštívili zástupco-
via nášho mesta, škôl a školských zariadení dru-
žobné mesto Knurów. Návštevou pedagógov sa za-
čala spolupráca medzi mestami Svit a Knurów
i v oblasti školstva. Trojdňový pobyt naplnili pra-
covné, spoločenské i relaxačné aktivity ôsmich
členov delegácie.

Na margo

Účastníci trojdňovej náv-
števy družobného mesta
Knurów.

Foto: archív
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13. apríla 2007 sa v zasadacej
sále hotela Season v areál
Aquacity v Poprade uskutočnilo
práve takéto stretnutie. Účastní-
ci stretnutia sa v kocke zoznámi-
li s kultúrou Španielska s rytmi-
kou španielskeho jazyka.
Lektorky boli zo slnečného Špa-
nielska. Komunikačným jazykom
bola angličtina, vyučovacím jazy-
kom španielčina. Tento jazyk je
pre nás cudzí a tým aj veľmi ťaž-
ký, nie však nedostupný.
Otvorenej hodiny sa zúčastnili
študenti SPŠ v Poprade, OU

Pozemné stavby v Poprade, biling-
válneho gymnázia v Poprade a ZSŠ
vo Svite a náhodní návštevníci are-
álu Aquacity. Oboznámili sa so zá-
kladnými frázami španielskeho ja-
zyka bežného života. Učenie bez
literatúry je ťažké, preto každý
účastník dostal propagačnú brožú-
ru, ktorá slúži ako sprievodca pri
stole.

Účastníci otvorenej hodiny nie
len pozorne počúvali, ale vyskúšali
si pod odborným vedením lektoriek
opakovať jednotlivé slová a frázy.
Ku koncu hodiny odvážnejší skla-
dali najjednoduchšie a k životu na
dovolenke najpotrebnejšie krátke
vety. Ochutnávaním typického jed-
la krajiny sme sa zblížili so Španiel-
skom. Mnohí z nás zatúžili spoznať
na vlastné oči propagovanú kraji-
nu. Dôležitým článkom je však ve-
domosť reči a na to chcel projekt
poukázať... Bc. Alica Skokanová

Taste the language - „Ochutnaj “ jazyk”

V dňoch 25. – 28. marca 2007 sa v Dome kultúry vo
Svite konal III. Medzinárodný detský festival za účasti
súťažiacich z Litvy, Ukrajiny, Kazachstanu, Ruska,
Maďarska. Slovensko zastupovali žiaci hudobného, ta-
nečného a výtvarného odboru Základnej umeleckej
školy vo Svite.
Výtvarný odbor reprezentovalo 13 zaslaných prác žiakov

VO. Získali diplom za účasť a vecné ceny.
Tanečný odbor reprezentoval DFS Jánošíček, ktorý získal

bronzové pásmo.
Hudobný odbor na Festivale reprezentovali žiaci: Valéria

Lásková – klavír, Jana Midriaková - klavír, husľové duo –
Barbora Bocková a Lenka Kozáková s klavírnym sprievo-
dom učiteľky Evy Karhútovej, a kvarteto zobcových fláut
(Denisa Vančová,Veronika Bobríková, Dorota Kozubíková a
Anastázia Jablonovská - na obrázku), ktoré získalo III.
miesto, ostatní účinkujúci diplomy a vecné ceny.

-ZUŠ-

Z aktualít Základnej umeleckej školy

Výtvarná práca Karin Kurčinovej, 6.ročník

Hlavným cieľom projektu Ochutnaj jazyk je propagovať európske ja-
zyky na stretnutiach s ochutnávkou „ jedla a jazyka“. Dnešná doba pre-
feruje iné formy výučby jazyka ako je preplnená klasická trieda. Hodina
môže prebiehať v reštaurácii, na pikniku alebo v útulnom salóniku.
Dôležité je uvedomiť si potreby učiť sa cudzie jazyky. Prekonaním re-
čovej bariéry sa stávame plnohodnotným partnerom zahraničia.

Mesto Svit
Vás pozýva

na slávnostný program
venovaný Dňu matiek

„Vám, všetkým mamám...“
11. mája 2005 (piatok) o 16.30 h

v sále Domu kultúry vo Svite

Účinkujú :
� Milan Hrčka a Marcela Belopotocká

– spevácke duo v štýle Repete
� Jožko Jožka – ľudový rozprávač
� deti MŠ Mierová ul. vo Svite

Vstup na program je voľný.

Úspechy našich žiakov
Od januára sa konajú rôzne vedomostné sú-

ťaže. Aj žiaci našej školy sa ich pravidelne zú-
častňujú a aj v tomto roku dosiahli pekné vý-
sledky. V olympiáde cudzích jazykov našu ško-
lu reprezentovali dvaja žiaci – Benjamín Han-
dzuš, žiak 9.A triedy, v okresnom kole obsadil
2. miesto. Zuzana Kralinská, žiačka 8.A triedy
reprezentovala našu školu v olympiáde ruské-
ho jazyka a v krajskom kole obsadila krásne 3.
miesto.

Žiak 9.A triedy Dávid Kováč reprezentoval
školu v olympiádach – geografickej a matema-
tickej, v okresnom kole bol na 2. mieste a v
krajskom kole bol úspešný riešiteľ. Žiak Jakub
Molnár – 5.A trieda sa zapojil do súťaže „Ša-
liansky Maťko“ a získal krásne 2. miesto v
okresnom kole. Tešíme sa z úspechov našich
žiakov. PaedDr. Tatiana Dubjelová

ZŠ Komenského



Ich aktivita každoročne stúpa
s príchodom letného prázdninového
obdobia, keď sa do nášho mesta
vracajú stredoškoláci
i vysokoškoláci. Prídu k nám prázdni-

novať aj mladí ľudia z iných miest
Slovenska a zahraničia, ktorí často
zatúžia zanechať na niektorej budo-
ve svoje farebné predstavy.

Iste aj tento rok si budú niektorí
krátiť letné noci pri našich fasádach,
plotoch, čo rozvodných skriniach,
ktoré ráno pripomínajú v mnohých
prípadoch nepodarené reklamné
plagáty, alebo striekací box autola-
kovne. Vytvorené antidiela je dosť
ťažko odstrániť bez následných fa-
rebných odchýlok a bez väčších fi-
nančných nákladov.

V roku 2006 boli na území mesta
vysledované a usvedčené dve sku-
pinky mladých ľudí, ktoré sa takouto
činnosťou zaoberali. Je ale potrebné
priznať, že sa nepadarilo zistiť
a usvedčiť všetkých antiumelcov,
ktorí nám poškodzujú majetky. Na-
priek tomu si myslíme, že udelené
tresty chyteným mládencom na vý-
strahu ostatným maľby chtivým po-
stačujú, nakoľko skutky boli prejed-
nané podľa Trestného zákona, kde
je uvedená činnosť zaradená od ro-
ku 2006 ako trestný čin.

Je potešujúce, že občania mesta
častejšie zdvihnú telefón a na tel.
č. 0905 636 715 oznámia hliadke
mestskej polície, kde sa čo deje,
resp. stalo. Preto aj vďaka vašej po-
zornosti a ochote pomôcť môže byť
naše mesto Svit krajšie a čistejšie.

Mestská polícia Svit

V teoretickej časti žiaci absolvova-
li test z oblasti geológie zameraný
najmä na krasové javy
a jaskyniarstvo. V praktickej časti
boli preverené ich vedomosti
z poznávania 30 minerálov a 20
hornín i ich rôznych odrôd, chemic-
ké vzorce, zaradenie do systému
a výskyt.

V projektovej časti súťažiaci mali
zdokumentovať geologický od-
kryv, jeho význam a doniesť ukáž-
ky príslušných vzoriek. Obaja žiaci
z našej školy sa sústredili na povr-
chovú dolomitovú baňu vo vý-
chodnom cípe lesoparku Baba.
Všimli si paradox, že ťažba nerast-
nej suroviny - dolomitu je stále roz-
siahlejšia napriek tomu, že tesne
nad baňou v jarnom období rastie
slovenský endemit poniklec slo-
venský, významný chránený druh.
Poukázali i na súvislosť geologic-
kého podkladu s výskytom rastlin-
stva a živočíšnych druhov.

V poslednej časti boli hodnotení
za zhotovenú zbierku minerálov
a hornín vyžadovaných rozmerov
(minimálne 10 x 7 cm). Túto úlohu
sa im podarilo splniť vďaka spolu-

práci s bývalou baníckou fakultou
TU Košice a baňou pri Hnúšti.

Medailové umiestnenie žiaci sí-
ce nezískali, ale ich nadobudnuté
vedomosti i zručnosti sú chvály-
hodné, čo ocenila i porota. Jakub
Fronc z 8.A obsadil 4.miesto
a Michaela Macková 5.miesto.

PS: Paradox medzi rozrasta-
ním sa bane a výskytom vzác-
nych druhov si žiaci všimli, čo
vyjadrili aj v závere. Všimnú si
to niekedy aj kompetentní?

RNDr. Danica Božová

TESNE ZA STUPŇOM VÍŤAZOV

Naše postriekané fasády
Svit bol v minulosti na Slovensku známy okrem iného aj červenými stav-

bami, domčekmi, vďaka ktorým sa všade hovorilo o červenom meste pod
Tatrami. Dnes to už tak celkom nie je, vďaka novej výstavbe, rekonštruk-
ciám stavieb, ale aj vďaka činnosti prevažne mladých, samozvaných umel-
cov – sprejerov, ktorí svoje predstavy zobrazujú na stenách našich budov.
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Povrchová dolomitová baňa poskytuje nerastnú surovinu
pod obchodným názvom brizolit, ako i pracovné príležitosti.
Zároveň však jej neustále rozrastanie núti nás zamyslieť sa
o jej vplyve na životné prostredie - o ubúdaní počtu vzácnych
rastlinných druhov, resp. ich vyhynutie v budúcnosti.

Poniklec slovenský

V posledný marcový štvrtok sa v Poprade uskutočnilo OKRESNÉ
KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY v kategórii E - odbornosť
GEOLÓGIA. Súťaže sa zúčastnilo 13 žiakov základných škôl a prí-
slušných ročníkov osemročných gymnázií z nášho okresu.

Celoštátne kolo
biologickej olympiády

V Prešove sa v dňoch 18. - 20. apríla 2007 konalo
CELOŠTÁTNE KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY. Po
víťazstve v okresnom kole a 2.mieste v krajskom ko-
le si účasť na tomto podujatí vybojoval aj Ján
Lopata zo ZŠ Mierová vo Svite. V konkurencii naj-
lepších mladých biológov z celého Slovenska obsa-
dil 12. miesto a stal sa úspešným riešiteľom, k čo-
mu mu srdečne blahoželáme.

RNDr.Danica Božová, ZŠ Mierová, Svit

Na zamyslenie



Jednou z foriem, ktoré na to vy-
užíva, sú výstavy. Možno nimi spro-
pagovať to najhodnotnejšie zo
svojho knižničného fondu, ale aj
skĺbiť stretnutie viacerých múz.

Že túto formu využívali v knižnici
už od jej založenia, svedčia ri-
adky v mestskej kronike:

"V roku 1947 v podnikovej kniž-
nici, ktorá bola jediná vo Svite, bo-
lo 1 560 kníh. Vypožičaných bolo
celkom 7 128 kníh, takže mesač-
ný priemer dosahoval čísla 600.
Do knižnice chodilo 80 domácich
i zahraničných časopisov. V tomto
roku bola v knižnici usporiadaná
výstava obrazov, 2 výstavy kníh
a výstava esperantských časopi-
sov a korešpondencie.

Knihovníkom bol Alojz Číž."
Pre knižnicu je dobré, že už

v začiatkoch bola v takých dob-
rých rukách. Okrem vysokého po-
čtu dochádzajúcich periodík sú
uznania hodné i formy výstavnej
činnosti. Knižnica už vtedy spĺňala
kritériá dneška - formovať knižnicu
ako komunitné centrum.

Pri 70. výročí svojho založenia
sa dnešná knižnica snažila nad-vi-
azať na tradície výstavou
Najkrajšie a najlepšie detské kni-

hy, ktorú jej zapožičala Bibiana,
me-dzinárodný dom umenia pre
deti v Bratislave. Výstavu tvoril sú-
bor 52 detských publikácií, kto-
rých kvalitu písaného textu
i výtvarnú stránku ocenila táto kul-
túrna inštitúcia v spolupráci so slo-
venskou sekciou IBBY. Výstavu
dopĺňali aj ilustrácie detských
kníh, ocenené na Bienále ilustrácií
Bratislava v roku 2005.

O výstavu prejavili záujem obe
svitské základné i špeciálna zá-
kladná škola a v priebehu mesiaca
ju navštívilo 14 triednych kolektí-
vov, asi 280 detí. Samozrejme si ju
prezrela i väčšina náv-števníkov

knižnice, nakoľko išlo
o inšpirujúcu výstavu, doporuču-jú-
cu najhodnotnejšiu knižnú tvorbu
pre všetky vekové kategórie detí
a mládeže. Záujemcovia si väčšinu
kníh budú môcť požičať
i v budúcnosti, nakoľko sú zastú-
pené vo fonde našej knižnice.

Knižnica ďakuje Bibiane za za-
požičanie výstavy a bola by rada,
keby s touto inštitúciou, ktorá má
bohaté skúsenosti so sprístupňo-
vaním umenia deťom rôznymi,
i netradičnými formami práce, mo-
hla i v budúcnosti spolupracovať.

Knižnica vo Svite

Čas je neúprosný. Plynie ne-
závisle od našich želaní, zdá sa,
že raz rýchlejšie, druhýkrát po-
maly. Záleží od toho, čo robíme,
čo prežívame. A tak často
s prekvapením zistíme, že ľudia
okolo nás sa akosi zmenili, do-
zreli, ich vlasy pretkali šediny,
deti vyrástli. A hoci to znie neu-
veriteľne, v týchto dňoch sa táto
zmena dotkla aj jedného
z tvorcov našich mestských no-
vín – Mgr. Miroslava Jurčáka,
ktorý si pripomenul okrúhle jubi-
leum – šesťde- siatku.

Jeho život sa vinul spletito, na-
plnený prácou, starosťou
o svojich blízkych, neustálym
učením sa nového, aby mohol
vykonávať svoje zaujímavé povo-
lanie, ktorým už dvadsať rokov je
novinárčina. Osobnosť
Mgr. Miroslava Jurčáka neod-
mysliteľne patrí k jeho rodnému
Svitu. Tu, krátko po vzniku Svitu,
pracovali jeho rodičia, tu sa na-
rodil, tu vyrástol, založil si rodinu,
vychoval s manželkou dve dcéry.
Diaľkovo vyštudoval právnickú fa-
kultu v Bratislave. Vo Svite jedno
volebné obdobie pôsobil za
Chemosvit ako funkcionár mest-
ského národného výboru.
V basketbalovom klube sa roky
ako tréner podieľal na výchove
desiatok chlapcov pri rozvíjaní
tohto vo Svite populárneho špor-
tu. Tu býva ešte jeho mama,

sestra s rodinou, dcéry a širšia
rodina, a radosť mu robia vnučky
Dominika a Simonka. Už 38 ro-
kov deň čo deň dochádza do
Chemosvitu, kde od skončenia
odborného učilišťa a zmaturovaní
na strednej priemyselnej škole
strojníckej pracoval v strojárni,
v oddelení zlepšovacích návrhov
a napokon zakotvil v redakcii,
ktorá sa, takpovediac, stala jeho
osudom. Dnes je nielen píšuci
novinár, ale aj fotoreportér, ktorý

neúnavne zaznamenáva každú
udalosť okolo seba. Rovnako
ako v meste, i vo firme bol vždy
dušou nes-početných športo-
vých, kultúrnych
a spoločenských akcií, starší za-
mestnanci Chemosvitu ho po-
znajú ako aktívneho funk-cionára
mládežníckeho hnutia. A vždycky
mal a dodnes má otvorené oči,
srdce a uši pre starosti a trápenia
iných. Sám ich má pritom dosť,
veď výchova a starostlivosť
o invalidnú dospelú dcéru je sa-
ma osebe náročnou náplňou
každého dňa. Má ale jednu neo-
ceniteľ-nú vlastnosť – trpezli-
vosť, schopnosť načúvať iným,
vcítiť sa do ich duše. Vlastnosť,
ktorú by mal mať každý novinár,
ktorý každodenne premieňa osu-
dy ľudí do strohých tlačiaren-
ských riadkov. Je zásadový,
zodpovedný, spoľahlivý, a dobrý
organizátor.

Je ťažké do niekoľkých viet
vtesnať šesťdesiat rokov tvorivé-
ho života človeka, ktorý robil
zväčša pre druhých. Ťažko je
vtesnať do nich všetky myšlien-
ky, konanie, želania. Tak ako pri
každom jubileu, asi aj pri šesťde-
siatke sa človek tak trocha za-
myslí, hodnotí, bilancuje.

A tak sa aj my pripájame ku
gratulantom a prajeme nášmu
kolegovi ešte veľa tvorivých ná-
padov, ostré pero, pevné zdravie
a veľa šťastia.

Eva Potočná
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Jubileum nášho spolupracovníka

Výstava najkrajších a najlepších detských kníh v Mestskej knižnici
Mestská knižnica vo Svite sa snaží obyvateľom mesta a

svojím návštevníkom nielen zabezpečiť primárnu požiadavku -
prístup k informáciám, ale zároveň im umožniť aj sústavné a
dostupné kultúrne vyžitie.

Anketa
ku Dňu matiek

Druhá májová nedeľa pat-
rí už tradične našim matkám,
mamkám, mamičkám... Tých
oslovení je neúrekom, ale
vždy znamenajú tú najmilšiu,
najdrahšiu bytosť, ktorá nás
sprevádza od prvého výkriku,
cez prvé krôčiky, až tak dlho,
ako nám to dožičí sám osud.

A tak sme položili niekoľ-
kým Sviťanom otázku:
Pripomínate si doma Deň
matiek?

Emil Halík

Ja mamku už nemám a v mla-
dosti, keď boli deti doma, nikdy
nezabudli. Teraz je to už v našej
rodine trochu inak. Sviatok ako
taký uznávam.

Regina Lukáčová

Pravdaže, som matka a veľmi
dobre mi padne, keď si na mňa
spomenú. Matky si to zaslúžia.

Kamila Polomská

Samozrejme, rovnako, ako
MDŽ, aj Deň matiek je sviatok,
ktorý patrí do nášho kalendá-
ra.Matkou síce nie som, ale po-
kladám ho za opodstatnený.

Ján Kiovský

Matka je základným pilierom ro-
diny. Kde je dobrá matka, tam je
aj dobrá rodina. Takže súhlasím
s týmto sviatkom a aj naše deti si
svoju mamku vážia. Deň matiek
patrí do nášho kalendára.

Slovenská numizmatická spoločnosť,
pobočka Svit - Tatry v spolupráci

s Podtatranským múzeom v Poprade
usporiada v rámci „Medzinárodného dňa múzeí a galérií“

dňa 20. mája 2007 (nedeľa)
BURZU zberateľského materiálu

(mince, bankovky, odznaky, známky, telefónne karty a pod.)
ktorá sa uskutoční v prednáškovej miestnosti Podtatranského múzea v Poprade, Vajanského ul. 72/4 od
8.00 do 13.00 h. Tešíme sa na Vašu účasť! (kontakt: 052/7721924, 053/4465687, 0907/649 841)

Čože je to
šesťdesiatka...
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V apríli 2007
� NARODILI SA
Matúš Bučina, Martin Špík,

Alexandra Marhefková

� MANŽELSTVO UZAVRELI
Katarína Baďuríková a Ján
Hradiský, Iveta Pechová
a Tibor Čonka, Katarína
Radajová a Martin Jaš

� ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV
Rudolf Páperák
75 ROKOV
Štefan Pavličko, Helena
Gardošíková, Juraj Kutný,
Terézia Jurinyiová
80 ROKOV
Juraj Slavkovský, František
Krempaský, Agnesa Ivanová,
Ján Rozložník
85 ROKOV
Helena Krchňavá
91 ROKOV
Mária Hlasná
93 ROKOV
Jozef Kovalík

� NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Mária Vindišová ,Eduard
Cetl, Mária Polomská,
Margita Rusnáková,
Alžbeta Šivecová, Pavol
Scholtz, Zdena Widziszová.

Spoločenská
rubrika

Ospravedlnenie
Touto cestou sa ospra-
vedlňujeme za chybu

v spoločenskej rubike –
v zozname zosnulých,
kde tlačiarenský škria-

tok spôsobil, že namies-
to mena Mária Urbanová

bolo uvedené meno
Mária Vrbanová. Za po-

chopenie ďakujeme.

Predám tatranský
profil - perodrážka,

brúsený.
I. trieda 125,- Sk,
II. trieda 99,- Sk.

Doveziem.
Inf. tel.:

0905 508 163,
0907 124 455.

Odstúpim obchodné
priestory 64 m2 v centre
námestia v Poprade.
Tatrafoto v Poprade na
Námestí sv. Egídia usku-
točňuje veľký výpredaj
foto tovaru – 50 % zľavy.

Inf. 0907 164 622.

AK SI NEŽELÁTE
V prípade, že si neželáte, aby sa
Vaše jubileum, sobáš, resp. na-
rodenie dieťaťa zverejnilo v tej-
to rubrike, prosíme o oznáme-
nie v redakcii – MsÚ, č. dv. 219
č. t. 7875 114.

Prosíme jubilantov, aby nám návratky
nedoručovali prostredníctvom schrá-
nok na odkazy pre mestské zastupiteľ-
stvo, ale osobne, resp. poštou na
Mestský úrad. Ďakujeme.

V posledných marcových dňoch navštívili
žiaci 9. ročníka Základnej školy na
Komenského ulici celoslovenskú putovnú
výstavu nazvanú Projekt vagón, ktorá bola
sprístupnená na železničnej stanici v
Poprade.

Výstavu pripravilo Múzeum SNP v Banskej
Bystrici pri príležitosti 65. výročia deportácií
židovského obyvateľstva zo Slovenska.
Výstava bola realizovaná v dvoch dobových
železničných vagónoch, aké boli používané
pri deportáciách židovského obyvateľstva.
Prvý vozeň bol expozičný – v ňom bola za-

chytená história protižidovských opatrení po
roku 1938 a ich vyvrcholenie deportáciami,
ktoré začali 25.3. 1942 práve v Poprade.
Druhý vozeň bol zariadený tak ako počas de-
portácií. Na podlahe bolo vyznačené miesto
pre jednu osobu, vagón bol uzavretý a dopl-
nený zvukovými efektmi dokresľujúcimi sti-
esnenú atmosféru.

Na veľkoplošnej obrazovke sa premietali
výpovede ľudí, ktorí prežili deportácie.
Týmto výnimočným projektom si žiaci dopl-
nili svoje vedomosti, ale najmä emocionálne
prežili atmosféru deportácií.

PROJEKT VAGÓN
– ojedinelá výstava Múzea SNP

� STRETNUTIE -
V polovici apríla sa
v hoteli Mladosť vo Svite
uskutočnilo stretnutie
primátorov a starostov
Regionálneho združenia
tatranských
a podtatranských obcí.
� VALNÉ ZHROMAŽ-
DENIE - V sobotu 26.
mája 2007 sa vo veľkej
zasadacej miestnosti AB
Chemosvit, a. s., usku-
toční valné zhromažde-
nie akcionárov a. s.
Chemosvit. Začiatok je
o 9.00 h.
� DEŇ DÔCHODCOV
- V piatok 8. júna sa
v priestoroch hotela
Mladosť vo Svite usku-
toční stretnutie bývalých
zamestnancov a. s.
Chemosvit - dôchodcov.
Na programe je o. i. aj
vystúpenie FS Jánošík
a svitskej dychovky.

V skratke

POĎAKOVANIA
14. marca 2007 zomrel môj manžel a náš otec Jozef Šterbák. Ďakuje-
me touto cestou Predstavenstvu VÚCHV, a. s., pánu kaplánovi Róbertovi
Moresovi za jeho vrúcne modlitby, pani doktorke MUDr. Budickej za ve-
ľkú odbornú pomoc, našim susedom a všetkým známym za kvetinové
dary a prejavy sústrasti. Manželka Marta s deťmi

Ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí prišli odprevadiť 27. mar-
ca 2007 na poslednú cestu našu drahú Máriu Urbanovú. Ďakujeme za
všetky prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina



Cvičenie
v škôlke

Pre dieťa je po-
hyb od narodenia pro-
striedkom poznáva-
nia, prežívania a vyjad-
rovania emócií a citov.
Dieťa sa v tomto obdo-
bí rozvíja celistvo a
jednotlivé zložky jeho
osobnosti sa vo vývoji
vzájomne podporujú.
Pohyb a telesná socia-
lizácia sú dôležité pri
vývoji myslenia a krea-
tivity. Preto je potreb-
né, aby sme deťom
umožnili čo najviac
pohybu.

Dňa 10. apríla 2007
v MŠ vo Svite sme
uskutočnili celookres-
ný odborný seminár
na tému: „Cvičenie de-
tí predškolského veku
na netradičnom nára-
dí a náčiní“. Účastníčky seminára prak-
ticky vyskúšali rôzne typy cvičenia s ne-
tradičným náradím a náčiním, ktoré bu-
dú využívať pri práci s deťmi.

M.Zentková, riaditeľka MŠ
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� 18. marca prijala v nočných hodinách
hliadka MsP oznámenie, že dvojica mlá-
dencov na Ulici okružnej Pod Skalkou
prevracia „kuka“ nádoby a ničí dopravné
značky. Hliadka po príjazde prichytila na
uvedenom mieste jedného z mladíkov,
ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu.

� 22. marca sa opätovne prejavil oby-
vateľ Útulku vo Svite na Ul. SNP M. Z.,
ktorý napriek zákazu konzumoval alkohol
a primerane „potužený“ si vyrovnával účty
so spolubývajúcimi a správcom objektu.

� 23. marca bola hliadka privolaná per-
sonálom Zariadenia opatrovateľskej služ-
by na Ul. kpt. Nálepku, nakoľko si pra-
covníčky nedokázali poradiť s agresívnou
starenkou, ktorej sa zacnelo po domove.

� 25. marca zabezpečovali mestskí po-
licajti spolu s hasičmi a príslušníkmi OO
PZ dopravu na ceste smerom do obce
Batizovce, kde došlo ku samovoľnému
pádu stromu na príjazdovú cestu do ob-
ce.

� 3. apríla bola hliadka privolaná k po-
žiaru lesného porastu na Ulici okružnej
v časti Pod Skalkou. Privolaní hasiči ho
zlikvidovali a lokalita bola hliadkou kontro-
lovaná až do ranných hodín.

� 4. apríla v čase okolo 19,45 zazna-
menali policajti MsP požiar v časti mesta
pri mostíkoch, kde horela bývalá rozhod-
covská veža a časť lesa. V priebehu jed-
nej hodiny bol požiar hasičmi zlikvidova-
ný.

� 6. apríla vo večerných hodinách hliad-
ka na základe oznámenia napadnutého
občana chytila na Mierovej ulici útočníka,
ktorý fyzicky a bez príčiny napadol obča-
na Svitu. Útočník J. H. bol riešený
v zmysle priestupkového zákona.

� 8. apríla v nočných hodinách zazna-
menala hliadka pohyb vozidla Škoda 105,
ktoré viedol vodič M. M. bez náležitého
vodičského oprávnenia. Uvedenú udalosť
hliadka odstúpila OO PZ Svit.

� 10. apríla bol prijatý oznam o krádeži
pohonných hmôt z čerpacej stanice Shell
vo Svite. Po vykonaných nevyhnutných
opatreniach sa príslušníkom OO PZ Svit
podarilo vodiča J. M. z Prešova vypátrať
a usvedčiť.

� 13. apríla na základe oznámenia po-
kutovala hliadka v časti pri studničke ob-
čana J. H., ktorý chcel zrejme ušetriť za
autoumýváreň, preto svoje auto
zn. Honda umýval tam, kde iní chodia re-
laxovať a čerpať čistú pramenitú vodu.

Z denníka polície

Dňa 17. 04. 2007 Únia žien v spolupráci s Klubom dôchodcov Pod Skalkou zorgani-
zovali brigádu. Členovia týchto organizácii vyčistili okná a priestory pri Kultúrnom stre-
disku v časti Pod Skalkou, taktiež vypratali autobusovú zastávku a chodník na Terasovej
ulici.

Zmena v trase MHD
Upozorňujeme Vás na zmenu v cestovnom

poriadku Mestskej hromadnej dopravy, týkajú-
cu sa časti Pod Skalkou.

V čase od 1. apríla do 5. novembra 2007
bude autobus prechádzať cez ulice Skalnú
a Horskú, nie cez Terasovú. Táto zmena sa
týka troch spojov.

Spoj č. 45 (v súčasnosti 1) s odchodom z
Pod Skalky ráno o 7.45 hod.

Spoj č. 61 (v súčasnosti č. 17) s odcho-
dom zo Svitu o 11.30 hod.

Spoj č. 101 (v súčasnosti 19) s odcho-
dom z Pod Skalky o 15.42 hod.

Zmeny sú zverejnené aj na zastávkach MHD.

� SRDCE - Ešte do 14. mája sa môžu ob-
čania zapojiť do súťaže Vyzvi srdce k pohy-
bu. Podmienkou je vykonávať pohybovú ak-
tivitu min. 30 min. 3 x do týždňa po dobu 4
týždňov. Podrobnosti na č. tel 7125829 -
RÚVZ, alebo na www.szubb.sk.

� NOVÉ NÁVŠTEVNÉ HODINY - Od
1. mája 2007 platia v NsP Poprad nové náv-
števné hodiny - v stredu sú od 15. do 17. h,
v sobotu a nedeľu od 13. do 15. h.



Za daždivého počasia okrem
8–členných súťažných druž-
stiev mohli organizátori
Dobrovoľného hasičského
zboru Svit v prítomnosti primá-
tora mesta PaedDr. Rudolfa
Abraháma privítať aj družstvo
mužov a žien z Českej republi-
ky z Rybníkov pri družobnom
meste Č. Třebová.

Ako prvé sa na štart postavilo
družstvo žien DHZ Svit, kto-
ré dosiahlo čas 59,35 s,
čím sa zaradilo na 5. miesto
v poradí. Prvenstvo v žen-
ských štafetách získali ženy
zo Sp. Štiavnika časom
28,16 s pred družstvom žien
zo Sp. Bystrého (29,05) a
dorastenkami zo Sp.
Bystrého (29,38 s).

V súťaži mužských hasič-
ských štafiet do kopca dlho
viedlo družstvo OR HaZZ
Poprad časom 21,15 s, kto-
ré nakoniec ako predpo-
sledné družstvo v súťaži
predbehlo výborným časom
20,16 s družstvo hasičov zo
Sp. Soboty. Na 3. mieste

skončili hasiči z
Gerlachova.

Na záver súťaže pri-
mátor mesta po vy-
hodnotení výsledkov
súťaže poďakoval
účastníkom za účasť a
najúspešnejším druž-
stvám odovzdal s
predsedom DHZ Svit Ing.
Petrom Weissom ceny a
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Víťazmi hostia
Už v poradí na 16. ročník o Putovný pohár primá-
tora mesta Svit prišlo do Svitu na súťaž hasič-
ských družstiev 28 družstiev, z toho 7 ženských.

O Putovný pohár primátora mesta Svit

Program
kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí
11. mája 2007 o 16.30 hod.
- sála Domu kultúry vo Svite
„Vám, všetkým mamám“ - slávnostný program
venovaný Dňu matiek, vstup voľný

18. mája 2007 o 16.00 hod. - sála Domu
kultúry
Slávnostná akadémia ZŠ Komenského ku
Dňu matiek, venovaná širokej verejnosti
mesta

24. mája o 17.00 hod. – koncert žiakov
ZUŠ v koncertnej sále ZUŠ
27. mája o 18.00 hod. - sála Domu kultúry
Lúčnica a Zlaté husle – hudobno-tanečný
program. Vstupné: 200,- Predpredaj – MsÚ,
Reštaurácia Domu kultúry

31. mája 2007 o 15.30 hod. - zasadačka
MsÚ
Zasadnutie poslancov Mestského zastupi-
teľstva vo Svite

1. júna 2007 – 14.00 hod.
- areál pri Kolibe
Deň detskej radosti – maratón hier, progra-
mu a súťaží ku MDD

1. júna 2007 o 16,3o hod.
– absolventský koncert žiakov hudobného
odboru v koncertnej sále ZUŠ.

ŠPORT
Basketbal

BKM Legato Svit - Komárno
12. mája 2007 o 17.30 h.
o postup do extraligy mužov.

Futbal
Muži

20. mája 2007 o 16.00 h.
FK Svit – TJ Baník Hôrka

3. 6. 2007 o 16.00 h.
FK Svit – TJ Družstveník Batizovce

17. 6. 2007 o 16.00 h.
FK Svit – FK 05 Levoča

Dorast
20. 5. 2007 o 13.45 h. Svit – Hranovnica
27. 5. 2007 o 13.45 h. Svit - Štrba
10. 6. 2007 o 13.45 h. Svitt – Lendak
17. 6. 2007 o 13.45 h. Svit – Poprad

Žiaci
26. 5. 2007 o 9.00 a 10.45 h.
Svit – Poprad „B“

HOKEJBAL
12. mája 2007 – CANADA CUP
– hokejbalový turnaj – Pod Skalkou
10.00 h. chlapci, 13.00 h. dospelí – muži

Paralympiáda
24.mája 2007 o 18.00 hod. - sála Domu
kultúry vo Svite
Slávnostné otvorenie II.ročníka paralympiády
telesne postihnutých žiakov ZŠ Slovenska.

Dňa 21. 4.
2007 sa v Pod-
skalke predstavil
divadelný súbor
"OZVENA" z Pop-
radu - Stráže s di-
vadelnou hrou
ŠKRIATOK od
Ferka Urbánka.
Toto predstave-
nie si prišlo pozri-
eť 91 divákov,
ktorí veľ-kým po-
tleskom poďako-
vali hercom za
pekný umelecký
zážitok.

M. Fridmanová

Odovzdávanie Putovného po-
hára R. Abrahámom družstvu
mužov zo Sp. Soboty.

Foto: M. Jurčák



Stolný tenis láka

Naši svitskí kolkári v zápasoch Play off
prvej štvorky II. ligy skupiny Východ obsa-
dili konečné 3. miesto.

Ich predstavy sa celkom nenaplnili. V prvom
zápase proti OŠK Rudňany síce zvíťazili v poč-
te zvalených kolov, ale na víťazstvo to nestači-
lo. Druhý zápas v Rudňanoch prehrali 6:2 na
body a o 67 kolov. V zápase o tretie miesto na-
stúpili proti kolkárom MKK Medzilaborce.

V prvom z nich na domácich dráhach zaslú-
žene zvíťazili, keď dosiahli druhý najlepší vý-
kon sezóny.

MKK Svit – MKK Medzilaborce
2525 +113 -2412 - na body 6:2
Výkony našich:
J.Focko st. 436, A. Hájovský 424, J.Focko

ml. 393, P.Schmidt 431, P.Hauke 422,
O.Kratochvíla 419.

Odveta v Medzilaborciach sa hrala 22. aprí-
la . Tam naši prehrali 2352 + 21 - 2331 - na
body 5:3.

Výkony našich:
J.Focko st. 396, A.Kalakaj 391, P.Schmidt

388, A.Hájovský 381, O.Kratochvíla 390,
P.Hauke 385.

L. Polomský

Športový klubu Adento Svit združuje
záujemcov o športovanie v oblasti kick
boxu a stolného tenisu. Za 16 rokov
pôsobenia klubu v meste v kickboxe vy-
chovali rad reprezentantov, akými boli
majstri sveta a Európy Pavol Garaj a
Lukáš Body.
Aj v stolnom tenise sa darí zapájať do čin-

nosti nielen dospelých ale i mládež. Je to v pr-
vom rade zásluha Jozefa Kleina, predsedu klu-
bu Adento a trénera v jednej osobe, ktorý svo-
jím zanietením a trpezlivosťou, ktorou sa venu-
je najmä mládeži, získava obdiv a uznanie u
tých, čo jeho športové aktvity poznajú.

V stolnom tenise sú v súťaži dve družstvá
mužov a jedno mládežnícke v počte 25 aktív-
nych hráčov, ktorí využívajú pochopenie riadi-
teľa ZSŠ Miloša Čičmanca. ZSŠ bezplatne po-
skytuje telocvičňu pre Adento na jeho činnosť.
Klubu pomocnú ruku podáva aj Mesto Svit,
pre ktoré Adento raz ročne organizuje turnaj o
Pohár primátora.

Z hľadiska rastúceho záujmu mládeže o
stolný tenis klub Adento uvažuje so zakúpením
nových stolov a technického príslušenstva po-
dľa finančných možností.

-ák-
Foto: M. Jurčák
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24. 3. 2007 - Košice - Furčiansky mara-
tón (Memoriál Štefana Semana)
muži nad 50 rokov: 3. František Gallik bez
rozdielu veku 13.)

1. 4. 2007 - Kysak - Beh Hornádskou
dolinou (polmaratón 21,1km):
muži nad 50 rokov: 21. František Gallik
(bez rozdielu veku 56.)

1. 4. 2007 - Komjatná pri Ružomberku -
Slovenský pohár v behu do vrchu - 4km s
prevýšením 400m - ženy nad 35 rokov: 3.
Danica Božová

8. 4. 2007 - Beňadiková - Beh oslobo-
denia obcí mikroregiónu Baranec (9,1km)
muži nad 50 rokov: 1. F. Gallik
ženy nad 35 rokov: 3. D. Božová (bez roz-
dielu veku 5.)

15. 4. 2007 - Likavka pri Ružomberku -
Slovenská bežecká liga
muži nad 50 rokov (9,5 km): 5. F. Gallik
ženy nad 35 rokov (5km): 2. D. Božová
(bez rozdielu veku 4).

21. 4. 2007 - Michalovce - Podvihorlatský
maratón: muži nad 50 rokov: 7. F. Gallik
(bez rozdielu veku 17.)

-db-

Z bežeckých výsledkovKolkári sú tretí

Basketbalisti Chemosvitu Svit v týchto
dńoch hodnotia uplynulú basketbalovú
sezónu, ktorá sa im nevydarila podľa
predstáv ich a širokej verejnosti. Bližšie
sme sa o sezóne dozvedeli od prezidenta
BK Chemosvit Ing. Michala Didu.
Basketbalová sezóna podľa neho po orga-

nizačnej stránke dopadla dobre, veď sa po-
darilo ešte pred ňou urobiť rekonštrukciu
osvetlenia v športovej hale, urobili sa aj zme-
ny na hráčskych lavičkách, v šatniach a pod.
BK po hráčskej stránke zabezpečil zloženie

družstva podľa predstáv trénera Tibora
Jányho a možností klubu.

„Po športovej stránke výbor BK je nespo-
kojný s dosiahnutými výsledkami, nakoľko
družstvo v extralige skončilo vo štvrfťinále a v
Slovenskom pohári sa nedostalo do finále
(skončilo na 3. mieste). Som presvedčený,
že družstvo po doplnení legionármi malo na
viac, chýbala im však väčšia psychická odol-
nosť a bojové srdce. Radosť nám urobilo
družstvo mužov BKM Legáto Svit v 1. lige, za
ktorých hrávali mladí hráči z extraligového

Chemosvitu, ktoré skončilo tretie a vybojova-
lo si účasť v baráži o postup do extraligy s
Komárnom.Taktiež výbor BK kladne hodnotí
výsledky mládežníckych družstiev v súťa-
žiach,“ povedal nám Ing. M. Dida.

Osobitne prezident BK Chemosvit vyzdvi-
hol divákov – členov FAN KLUBU, ktorí cho-
dili s družstvom na zápasy a vytrvalo povz-
budzovali. Výbor BK využije podľa Ing. M.
Didu skúsenosti z uplynulého ročníka a ex-
traligové družstvo s realizačným tímom a ge-
nerálnym sponzorom a.s. Chemosvit pripraví
tak, aby v nastávajúcom súťažnom ročníku
2007/2008 dosiahlo lepšie športové vý-
sledky ako v tomto roku. M. Jurčák

Basketbalisti hodnotili sezónu

Jozef Klein so svojimi mladými zverencami počas tréningu.


