
položky kultúrnych po-
dujatí - ide o priame fi-
nancovanie kult. vystú-
pení v rámci akcie MTB
matarón Horal, ktorá
bude 9. augusta 2008.
Významný materiál –
záverečný účet mes-
ta za rok 2007 bez
pripomienok schválili.

Rovnako, ako rozpoč-
tové opatrenie, týka-
júce sa investičných ak-
cií vo výške 4,61 mil.
korún (Dom kultúry,
parkovisko pred zdra-
votných strediskom,
jednodňová chirurgia
na ZS, detské igrisko

Potom poslanci schválili
rozpočtové opatrenie č.
10/2008 na rekonštrukciu
budovy ZOS – prestrešenie
a rozšírenie terasy a úpravu
vstupov vo výške 135 tisíc
korún. Schválili aj rozpočto-
vé opatrenie č. 11/2008,
ktorým sa presúvajú pro-
striedky z položky dotácie do

Mimoriadme smutno bolo orga-
nizátorom Dňa detskej radosti
31. mája – v sobotu, keď tesne
popoludní nad Svitom začali biť
hromy a blesky, spustil sa lejak a
pripravená Koliba ostala osirelá.
Expresné vyhlásenie do rozhlasu
a už sa sťahovalo do športovej

haly. Nafúkla sa dokonca aj ská-
kačka, bola aj lukostreľba, jedno-
duché hry pre najmenších, hral
sa basketbal a nechýbal dyna-
mický, pestrý program, v ktorom
účinkovali domáce talenty ( mladí
slávici z ulice, metalová kapela,
najmenší tanečníci z MŠ, muzi-

kanti zo ZUŠ, tanečníci z Fantá-
zie, modelky zo ZSŠ), a ktorého
vyvrcholením bolo vystúpenie To-
máša Buranovského zo Supers-
tar a vynikajúceho súboru Za-
dumka z ruskej Samary. Tento
hosť z Ruska priam vyrazil dych
divákom svojim perfektným pro-

fesionálnym výkonom. Napriek
okamžitej improvizácii sa poduja-
tie, z ktorého deti odchádzali
spokojné, podarilo. A ako sme
počuli, tak i rodičia., ktorí prišli,
neľutovali.

Nuž, čo, počasie má iného reži-
séra a nám ostáva to len rešpek-
tovať.

Vďaka patrí Mestu Svit, l.sta-
vebnej sporiteľni, VÚCHV, Sintre,
s.r.o. a Technickým službám za
pomoc.    --vvžž--

Mestské zastupiteľstvo Svit

Účet mesta schválený

Informačný
spravodajca
občanov 
mesta

6/2008
Ročník: VII. 

11. júna 2008

Prednosta J. Hutník predložil písomnú informáciu k interpeláciám z mi-
nulého zsadnutia, ktoré sa týkali návrhu na zníženie ceny za teplo (riadi-
teľka BYTOVÉHO PODNIKU s. r. o. predložila prepočty splátok úveru) a
kvality mestskej webovej stránky (S. Pjaták predložil návrh novej podoby
s tým, že je v štádiu pripomienkovania ). 

Ceny sú udelené
Na základe uznesenia MsZ zo dňa 29.mája 2008 bo-

li poslancami odsúhlasení títo piati občania, ktorí pre-
vezmú 20.júna 2008 slávnostným spôsobom Ceny
mesta:

Eugen Nagy, Anton Kazimír, Emília Nedzelová,
Rudolf Kovalík a Leopold Klas. 

Na návrh organizácií i jednotlivcov sa pre rok 2008
rozhodol primátor udeliť Cenu primátora:

Walterovi Diczházimu, Anne Pálešovej, Michalovi
Horevajovi, Viere Kadlótovej, Štefanovi Joppovi,
Viere Zemanovej, Jarmile Soliarovej a Gustávovi
Farkašovi.

Odovzdané budú i ďakovné listy úspešným žiakom
a študentom: Veronike Forgáčovej a Martinovi Fai-
xovi zo ZSŠ, družstvu basketbalistov ZŠ Mierová
ulica, Zuzane Kralinskej a Jane Bodišovej zo ZŠ
Komenského ul.

Deti sú deti, dokážu sa dobre zabaviť aj  keď im počasie ne-
praje. A tak športová hala v sobotu ožila detským smiechom
a krikom. Veď program stál zato!   Foto: M.  Jurčák

NOVINY SVIT
aj na internete:
www.svit.sk

(Pokrač. na 2. strane)

Napriek dažďu sa deti zabavili



pri 80 b.j.) a dotáciu vo výške 400 tisíc korún
na výstavbu chodníkov. 

Z minulého zasadnutia presunuté VZN č.
4/2008 o pravidlách času predaja v ob-
chode a prevádzky služieb na území mesta po
zakomponovaní pripomienok poslanci schváli-
li. Súhlasili aj so zahraničnou pracovnou
cestou zástupcu primátora a ďalších troch
osôb na Dni mesta Knurów 19. -20. júna
2008. Predložený návrh riaditeľa TS na vyčle-
nenie plochy pre vybudovanie kompostár-
ne bol presunutý na budúce rokovanie. Zao-
berali sa aj žiadosťou Ing. Branislava B. o
zmenu ÚPM v súvislosti s výstavbou objek-
tu pri futbalovom štadióne. So začatím ob-
starávania tejto zmeny súhlasili. Rokovali aj o
občanoch, ktorí obdržia v tomto roku Cenu
mesta Svit a odsúhlasili udelenie tejto ceny R.
Kovalíkovi, L. Klasovi, E. Nagyovi, E. Nedzelo-
vej a A. Kazimírovi. Vyhoveli žiadosti MUDr.
Eriky H. o odkúpenie časti pozemku v tes-
nej blízkosti budovy v jej vlastníctve. Na zá-
ver pripraveného programu schválili zmenu or-
ganizačnej štruktúry Mesta Svit – jej rozšírenie
v rámci Spoločného stavebného úradu o jed-
no funkčné miesto. 

L. Potočný v bode interpelácie poukázal na
nepokosené územie areálu v MŠ Pod Skal-
kou – riaditeľ TS vysvetlil, že to nestihli, cez ví-
kend to urobia. J. Kalakaj opätovne poukázal
na katastrofálny stav ciest v garážových osa-
dách (výmoľy, jamy a pod.) Odpovedal J. Žiak
– financie na takéto práce, žiaľ, nie sú. M.
Berkeš požiadal o osadenie značky „zákaz
vstupu chodcom“ na 4 prístupových mies-
tach na cyklistický chodník, kde práve chodci
spôsobujú časté kolízie. A. Kromková odpove-
dala, že nové značky sa v týchto dňoch osa-
dia, avšak len s upozornením, že ide o chod-
ník pre cyklistov. L. Potočný pripomenul sú-

stavné problémy so státim a parkovaním
áut v prístupových zónach, napr. do MŠ vo
Svite ( od Komenského ZŠ východným sme-
rom) po Mierovej ulici. Primátor povedal, že to-
to všetko rieši nový dopravný projekt, ktorý po-
číta so zákazom státia na celom dopravnom
okruhu mesta. L. Potočný tlmočil žiadosť ob-
čanov z bytového domu na Štúrovej ulici,
ktorí majú problémy s kontajnermi tesne pod
oknami – J. Žiak túto vec preverí a vyrieši. V.
Horňáková sa opýtala, ako sú starší ľudia v
meste informovaní o zavedení eura. L. Jašš
informoval, že k tejto téme bolo stretnutie, kto-
rého sa však zúčastnilo veľmi málo ľudí. Navr-
hol, aby sa prostredníctvom mestských novín
podali informácie komisie, ktorá bola pre teno
účel v meste zriadená. J. Lőrincz spomenul
havarijný stav pred bytovým domom na Ji-
lemnického ulici, kde sú pre poruchu vodo-
vodného potrubia vytopené pivnice. Túto zále-
žitosť telefonicky riešil s majiteľom rozvodov –
vodármi. J. Timkovič vo svojom vystúpení zvý-
raznil potrebu vyčlenenia prioritných objekt-
kov a území na kosenie (škôlky a pod.) a po-
ukázal na nefunkčnosť schránok pre odkazy
občanov. L. Potočný pripomenul veľmi zlý
stav vozovky št. cesty pri tzv. vlečke na že-
lezničnú stanicu. Na otázku M. Lopušniaka,
ako je to s likvidáciou starých vrakov áut
odpovedala M. Mišenčíková z MsP. Informova-
la o počte doposiaľ likvidovaných vrakov, i o
tých, ktoré sú v riešení. M. Martočko sa opý-
tal, ako sa darí riešiť problém s nekvalitným
signálom TV Poprad. S. Pjaták odovedal, že
sa to príslušnej firme zatiaľ nedarí odstrániť,
avšak začiatkom júna signál nabehol.

Diskusia sa pomerne dlho niesla v duchu
problematiky futbalového klubu. Po mno-
hých príspevkoch a vysvetlení L. Fridmanom
sa nakoniec poslanci rozhodli schváliť finanč-
né vyrovnanie s FK Svit na jeho účet vo výške
130 802,50 Sk, ktoré klub investoval

do vylepšenia areálu štadióna. 
Odzneli aj informácie o liste verejného

ochrancu práv, liste Jednoty dôchodcov
na Slovensku, ktorá navrhuje zriadiť tzv.
Radu starších a Deň otvorených dverí pri-
mátora. Bol prečítaný aj nepodpísaný list od
občianky mesta, ktorým táto poukazuje na to,
že zo strany mesta neboli poskytnuté dosta-
točné finančné prostriedky na opatrovateľ-
skú službu pre Charitu - ADOS. (Mesto po-
skytlo sumu 70 tisíc Sk – pozn. red. ). M. Mi-
šenčíkovou z MsP bolo poslancom prezento-
vané zariadenie na venčenie psov – poslan-
ci to rovnako, ako predošlý list, vzali na vedo-
mie. L. Potočný poďakoval za možnosť oboz-
námenia sa s prácou TS vo Svite v rámci Dňa
otvorených dverí a je presvedčený, že mnohí
občania sú o ich práci málo informovaní. M.
Berkeš navrhol v období jesene zorganizovať
verejné zhromaždenie s občanmi mesta a
I. Zima poukázal na potrebu doplnenia prí-
slušného VZN o letné terasy pri pohostin-
ských a reštauračných zariadenia (v súvis-
losti s výškou nájmu).                               -vž-
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Najmenšie deti, pred-
školáci, sa hravou formou
učili prvé slová z jazyka
anglického. Prváci aj dru-
háci už aj písmom. V troch

výtvarných krúžkoch mali
možnosť rozvíjať výtvarné
videnie, myslenie a pred-
stavivosť. Spoznávali prácu
s farbou, papierom, nové
výtvarné techniky. Výstavky
prác a účasť na súťažiach
dokumentovali, že máme
deti zručné a šikovné.

Pekné úspechy dosiahli
chlapci z modelárskeho
krúžku. M. Ferjančík a K.
Cehula obsadili so svojími
modelmi z plastikových sta-
vebníc v Starej Ľubovni a
Liptovskom Hrádku 1. a
2.miesto.

V plaveckom krúžku sa
deti zdokonalili v plavec-
kých štýloch. Úspešne po-
kračoval logopedický krú-
žok, kde sa predškoláci s
poruchami výslovnosti učili
pod odborným vedením
správne hovoriť. V počíta-
čovom krúžku zvládali  zá-
klady práce na počítači, aj
na internete, tvorbu www
stránky a programovanie.

Už druhý školský rok
pracoval tanečný krúžok

pre predškoláčky. Úspeš-
nými vystúpeniami ukázali
svoju šikovnosť. Najviac
krúžkov pracovalo v oblasti
športu - päť basketbalo-
vých pre dievčatá i chlap-
cov. Mladšie žiačky obsadi-
li 3.miesto v medzinárodnej
súťaži BADEM v Žiline. 

Pre deviatakov, ktorí sa
pripravovali na prijímacie
skúšky na stredné školy,
boli krúžky matematický a
jazyk slovenský. Deti bez
stálych záujmov mohli voľ-
ne navštevovať internet
klub. 

Ako vidieť, deti a mládež
v krúžkoch v Centre voľné-
ho času vo Svite sa mnohé-
mu naučili, rozšírili si vedo-
mosti, zručnosti a urobili
niečo pre seba, pre svoj
duchovný rast, ale aj pohy-
bovú zdatnosť. 

Už teraz pripravujeme
podmienky pre záujmové
krúžky na nový školský rok,
aby výsledky boli ešte lep-
šie a hlavne deti aj rodičia
spokojní.     V. Zemanová

Jarná výsadba kvetín na uliciach mesta.
Foto: M. Jurčák

Každoročne pred koncom školského roka hodno-
tíme v Centre voľného času prácu záujmových
krúžkov. V nich deti rozvíjali svoje záujmy a talen-
ty, aktívne a zmysluplne trávili voľný čas. V 24
krúžkoch pracovalo 309 dievčat a chlapcov.

Krúžky v CVČ hodnotia

Mladí výtvarníci na vernisáži výstavy prác členov výtvarných krúžkov pri CVČ vo
Svite v knižnici.



V kúpeľoch sme si oddýchli a
načerpali nové sily. Túto akciu
pravidelne opakujeme už druhý
rok. Doteraz sme boli spokojní,
ale zdá sa nám, že už aj do tejto
sféry preniká viac biznis, ako sta-
rosť o zdravie občanov. Keď sme
prišli na recepciu, nikto o nás ne-

vedel, aj napriek tomu, že sme
mali potvrdenú objednávku. Má-
me ako zdravotne postihnutí zľa-
vu a cenu sme mali dohodou.
Našťastie sa celá záležitosť rých-
le vyriešila, ale druhý kameň úra-
zu nastal, keď sme mali vyjsť z
termálneho bazénu. Hoci sa in-

formovali naše členky ako je to s
plachtami na osušenie, žiadne
tam neboli a my sme si ich muse-
li vyžiadať. Všetko sa vyriešilo až
na to, že sme opäť vošli do vody,
kým sa tie plachty našli. 

Po kúpeli sme sa rozišli do
reštaurácií vo Vyšných Ružba-
choch, lebo všade boli hostia a
nás bolo do jednej priveľa. Všet-
ci boli disciplinovaní a tak sme
sa v poriadku a oddýchnutí vráti-
li domov. 

Chcela by som ešte na záver
úprimne poďakovať Chedosu a.
s. za ich podporu a pomoc pri
poskytnutí autobusu – táto spo-
ločnosť je opakom našej nie
najpríjemnejšej skúsenosti so
súčasným biznisom v kúpeľoch.  

Ing. Ľubica Kuzmíková
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Zo života ZO SZZP vo Svite

Dňa 22. 5. 2008 sme absolvovali zájazd do Kežmarku a
kúpeľov vo Vyšných Ružbachoch. Počasie bolo priaznivé
a všetko prebiehalo podľa plánu. O 12.00 sme mali vyba-
venú prehliadku Kežmarského hradu so sprievodkyňou.
Hrad je v rekonštrukcii, takže sme prechádzali aj práve
zrekonštruovanou časťou hradu. Časť členov ZO, ktorí už
túto kultúrnu pamiatku navštívili, si prezrela mesto. Po
prehliadke sme odišli do Vyšných Ružbách, kde sme ma-
li rezervované vaňové kúpele, a termálny bazén. Na žia-
dosť členiek sme dodatočne zakúpili aj plavecký bazén. 

Na výlete v kúpeľoch

Študenti zo 110 krajín sveta pozorujú kva-
litu životného prostredia vo svojom okolí a
výsledky odosielajú prostredníctvom inter-
netu do databázy v USA na porovnanie. 

GLOBE Games sú v podstate „českým
patentom“, je to stretnutie študentov a uči-
teľov z GLOBE škôl, ktorí prichádzajú, aby
si overili svoje znalosti a zručnosti, preskú-
mali vybrané územie, vymenili si skúsenos-
ti a nadviazali nové priateľstvá. Napriek to-
mu, že Slovenská republika nemá podpísa-
nú dohodu o spolupráci, Združená stredná
škola vo Svite mala možnosť ako jediný slo-
venský zástupca zúčastniť sa tohto jedineč-
ného podujatia už po štvrtýkrát.

Hostiteľom tohtoročných 11. GLOBE Ga-
mes bola Základná škola v Bystřici nad
Pernštejnem. ZSŠ Svit zastupovala skupina
5 študentov (Radka Patzová, Ivana Babja-

ková, Matúš Zubaľ, Karol Ganz, Roman
Turček - na foto vpravo) a 2 učiteľov (Ing.
Martina Gánovská, Ing. Adriana Mlynská).
Program bol bohatý.

V piatok 9. mája 2008 prezentovali účast-
níci programu GLOBE výsledky svojich ce-
loročných projektov na dopoludňajšej štu-
dentskej konferencii a ich výkony posudzo-
vali zástupcovia organizátorov zo Združenia
TEREZA. Študenti tak mali možnosť zozná-
miť sa navzájom so svojimi aktivitami, učiť
sa ich prezentovať a obhajovať výsledky
svojej činnosti.

Popoludní vyšiel sprievod účastníkov od
ZŠ na Bystřické námestie, začínal gúľaním
obrovskej trojmetrovej zemegule – symbo-
lu GLOBE Games. Na námestí prebiehal

Festival GLOBE Games pre verejnosť. Ná-
vštevníci mohli pri 11 rôznych stánkoch na-
hliadnuť do programu GLOBE. Vyskúšali si
napríklad meranie kvality vody, poznávali
drobné vodné živočíchy, skúmali mraky a
veľa ďalších aktivít. Kto zvládol aspoň niek-
toré úlohy, obdržal sladkú odmenu – vyni-
kajúci koláčik. Festival bol sprevádzaný kul-
túrnym programom. 

V sobotu už vyrazili účastníci do prírody a
zapojili sa do terénnej strategickej hry. S
využitím GLOBE meraní skúmali okolie
Bystřice nad Pernštejnem, zisťovali kvalitu
vody, zloženie pôdy (obr. vľavo), vegetačné
stupne atď. Hra bola tento rok zameraná na
spoluprácu a strategickú voľbu pri riešení
problémov. Všetci účastníci  postupne pre-
šli dvanásť stanovíšť a pomocou získava-
ných indícií hľadali názov legendárneho
stromu, ktorý  rastie pri hrade Pernštejn. 

Vyhodnotenie a ukončenie GLOBE Ga-
mes pripadlo na nedeľu 11. mája, kedy sa
všetci účastníci dozvedeli, čo sa im podari-
lo a čo menej. Rozlúčili sme sa s novými
priateľmi a plní nových poznatkov a zážitkov
sme sa vrátili domov. Už teraz sa tešíme na
budúcoročné GLOBE Games 2009, ktoré
sa budú konať v meste Stříbro.

Ing. A. Mlynská

GLOBE Games 2008
GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit
the Environment) je dlhodobý celosvetový program,
ktorého cieľom je zvýšiť povedomie obyvateľov celého
sveta o stave životného prostredia našej planéty a pod-
poriť študentov v prehlbovaní ich znalostí v oblasti prí-
rodných vied a techniky.

Majáles Pod Skalkou
Slávnostné stretnutie pri príležitosti

Dňa matiek pripravili dôchodcovia z časti
Pod Skalkou a nazvali ho majálesom. Po
klubovej hymne „Tá naša Podskalka“ sme
si vypočuli báseň autora - člena nášho
klubu v podaní W. Diczháziho – venovaná
bol všetkým mamkám i babkám. 

Po pozdrave primátora, ktorý prišiel aj s
manželkou, predstavili sa v programe naši mlá-
dežníci, spevokol Senior a mamám špeciálne
zaspievali muži nášho klubu. Ženy obdržali kvi-
etok a potom sme sa odobrali pred kultúrny
dom, kde začala veselica. Do tanca i na počú-
vanie hral Lajblik z Batizoviec, podával sa gu-
láš a iné dobroty. Týmto majálesom sme si
chceli pripomenúť naše mladé časy, keď sme
chodievali na bagrovisko. Je len na škodu, že
účasť nebola taká, akú sme očakávali. Takúto
veselicu – juniáles, by sme chceli uskutočniť
22. júna v nedeľu, na záver Dni mesta Svit. Ve-
ríme, že účasť bude hojnejšia. 

Alexander Tokár



Do súťaže sa Mestská knižnica
vo Svite zapojila s deťmi zo Zá-
kladnej školy na Mierovej ulici,
boli to triedy: 3. A s triednou uči-
teľkou Mgr. Zuzanou Fridmano-
vou a 4. A s triednym učiteľom
Mgr. Jurajom Majlátom. 

Tentokrát knihovníčky pracovali

s deťmi priamo v škole. Spoločne
si prečítali básničky, príbehy
a rozprávky, z ktorých vychádzali
súťažné otázky. Deti kreslili kraji-
nu pod názvom Tramtária, oboz-
námili sa so spisovateľmi, ktorí pí-
šu povesti z nášho kraja, vymysle-
li vlastnú vyčítanku, opísali svojich

triednych vtipkárov, oboznamova-
li sa s nárečovými slovíčkami
a snažili sa ich vysvetliť, či opísali
zručnosti svojich starých rodičov,
ktoré by sa od nich chceli naučiť.
Odpovede na súťažné otázky
však deti museli vypracovať sa-
mostatne. Zároveň ich mohli do-
plniť svojimi ilustráciami, či vlast-
nou tvorbou.

Slávnostné ukončenie cyklu

sme pripravili v priestoroch býva-
lej sporiteľne. S dramatizáciou
rozprávky Šípková Ruženka vy-

stúpili deti z dramatického odboru
ZUŠ v Štrbe. Pri tejto príležitosti
sme vyhlásili a ocenili i najlepších
detských čitateľov za rok 2007.
Na 1. mieste sa umiestnil Michal
Vojsovič, na 2. mieste Soňa Ivan-
čáková a 3. miesto obsadil Samu-
el Marušinec.  

Práce detí sme zaslali do Brati-
slavy, kde sa budú zo všetkých
správnych odpovedí losovať vý-
hercovia súťaže. Veríme, že
i v prípade, že deti nebudú mať
šťastie pri losovaní, čas strávený
s Osmijankom bol pre ne zaují-
mavý. Chceme nielen im, ale
všetkým deťom pripomenúť, že
v knižnici ich čakajú ďalšie pekné
knihy, plné pútavého a zábavné-
ho čítania. D. Šipošová  
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Bolo to asi v siedmej triede základ-
nej školy, keď sme sa zoznámili. Po
celú to dobu mi bola vernou a spo-
ľahlivou spoločníčkou. Pomáhala mi
všade, vždy v jej prítomnosti som sa
cítil silný, jej tichý šepot ma vždy do-
kázal upokojiť a povzbudiť. Mohol
som jej povedať každé svoje tajom-
stvo, alebo problém. Spoľahlivo mi
odstraňovala prekážky na ceste živo-
tom...

Blížia sa skúšky dospelosti. Veď
poznáte to obdobie. Samé učenie,
skúšanie, ale hlavne nervozita. A ona
jediná mi dokázala pomôcť. Som jej
hrozne vďačný za tú podanú pomoc-
nú ruku. S maturitou vo vrecku som
konečne dospelák, sám, opojený
voľnosťou...

A je tu čas pozrieť sa po nejakom
dievčati. Priznám sa, páčia sa mi vše-
lijaké. Tmavovlásky aj blondínky. A o
každej z nich som sa radil s ňou, so
svojou vernou priateľkou. Veď je že-
na... Ale ona našla na každej z nich
nejakú tú chybu. Vždy mi hovorila: 

- Pozeraj, ani jedna nie je tak štíhla
a nemá také vlasy ako ja.

A naozaj! Moja priateľka mala sku-
točne nevšedné štíhle boky a pekné
dlhé blond vlasy, tak ľahko vejúce v
povetrí. Bola krásna, očarujúca. Na-
še priateľstvo sa zmenilo v skutočnú,
neohraničenú lásku.

Nastal čas nastúpiť na základnú vo-
jenskú službu. S hrôzou som v ru-
kách držal povolávací rozkaz.

- Ale veď ... to nie... – jachtal som.
- Buď ticho a všetko nechaj na

mňa! – prerušila moje horekovanie
manželka: - A radšej sa mi venuj. Uvi-
díš, že to dobre dopadne. – ukľud-
ňovala ma. 

Kolená sa mi triasli strachom, keď
som predstupoval pred odvodovú
komisiu. A tu ... tu sa stal zázrak. Do-
stal som... No čo iné , ako to, o čom
som sníval.

- Tak ako, dostal si tú modrú kniž-
ku, po ktorej si toľko túžil? – spýtala
sa ma ešte vo dverách bytu moja
vplyvná manželka. Šťastne som pri-
kývol a roztrasene som ju objal oko-
lo štíhleho pása. Ona mi tíško šepká:

- Miluj ma ešte viac a ja ti zabez-
pečím hoci aj ľahkú cestu do raja.

Nádherná, opojná predstava. Tak
som ju miloval ešte viac. Krajšie mi
svoju lásku nemohla prejaviť. Naše
ústa sa stretali v náruživom bozku čo-
raz častejšie. Vtom ma niečo pichlo v
pľúcach a ja som sa v hrozných
kŕčoch zvalil na zem...

Prebral som sa na márach. Tu ma
pochytil úzkostný strach. Čo ak ma
moja manželka sklamala? Čo ak ne-
zložím prijímacie skúšky u Pána. Ale
nestalo sa tak.

Teraz tu sedím pred nebeskou brá-
nou a ďalej sa rozprávam so svojou
vernou, milou priateľkou a vplyvnou
polovičkou Cigaretou.

Áno, moja priateľka a manželka je
cigareta.

Milan Paulíny ml.

* Fejtón vznikol v čase, keď bola zá-
kladná vojenská služba povinná.

Môj život s cigaretou*

Fejtón

V Mestskej knižnici pripravili súťaž pre deti

Čítame s Osmijankom je celoslovenská čitateľská súťaž pre
deti vo veku od 8 do 10 rokov. Snahou autorov tohto projektu
je oboznamovať účastníkov s klasickými a predovšetkým kva-
litnými slovenskými dielami pre deti a mládež. Tento školský
rok už prebiehal 4. ročník tejto literárnej detektívky. Osmijanko
s Osmidunčom pripravili pre deti 8 súťažných otázok. Tie boli
doplnené rôznymi hádankami, slovnými hrami a krížovkami. 

Čítame s Osmijankom

Tentoraz cesta do knižnice nepriviedla všetkých deviatakov
za spisovateľom alebo básnikom, ani na besedu o prečíta-
nej knihe či na tradične hodnotné knižničné  podujatie.
Knihovníčka Danka  Šípošová privítala v priestoroch knižnice žia-
kov deviateho ročníka preto, aby im predstavila modernú knižni-
cu, jej informačné a komunikačné technológie. Všetci žiaci od
septembra sa stanú študentmi stredných škôl a budú naplno vy-
užívať jej služby.
S novými informačnými technológiami v knižnici sa deviataci
oboznamovali krok za krokom. Najprv spoznali typy knižníc a do-
kumentov,  fond knižnice,  údaje o knihe. Sami si vyskúšali využi-
tie e-mailu, vyhľadávanie v knižničných katalógoch Mestskej kniž-
nice i v katalógu Slovenskej knižnice. Nikto nepochyboval o tom,
že preukážu  zároveň i svoju počítačovú gramotnosť.
Všetci ocenili vysokú odbornosť a pripravenosť pani Danky. Niet
pochýb o tom, že služby svitskej Mestskej knižnice v budúcnosti
využijú. Vydarené a múdre stretnutie, za ktoré úprimne ďakuje-
me.  Mgr. Luďa Szabová, ZŠ, Mierová

Deviataci opäť v knižnici

Program 
kultúrnych, spoločenských podujatí

11. júna 2008 o 16.00 hod. -
„Farebná reklama „ - sála Domu
kultúry Svit

- slávnostná akadémia ZŠ Komen-
ského Svit pre rodičov a verejnosť

12. júna 2008 o 17.00 hod. -
koncertná sála ZUŠ Poprad

Absolventský koncert žiakov všet-
kých odborov ZUŠ Svit

13. júna 2008 o 13.00 hod. - sá-
la Domu kultúry vo Svite

Slávnostná akadémia k 50. výročiu
vzniku MŠ vo Svite

19.júna 2008 o 17.00 hod. - sá-
la Domu kultúry Svit

Slávnostný program k 60. výročiu
vzniku ZUŠ vo Svite

25.júna 2008 o 14.00 hod. -
obradná sieň MsÚ

Slávnostné prijatie jubilantov za 2.
štvrťrok 2008.

Leto s CVČ vo Svite
Centrum voľného času pripravuje na letné prázdniny pre deti aj mlá-
dež pestrý program. 
Letné mestské tábory, vhodné najmä pre mladších školákov, sú s dennou
dochádzkou. Ponúkame dva týždenné termíny:

30. júna - 4. júla 2008
7. júla - 11. júla 2008

Poplatky za dieťa - člena záujmového krúžku CVČ sú 450,- Sk a 500,- Sk
pre nečlena. Pre deti malé aj  veľké i pre mládež otvárame prázdninovú
športovú školu. Denne počas dvoch týždňov od 30. júna do 4. júla a od 7.
do 11. júla 2008 budú mať všetci  k dispozícii ihrisko i telocvičňu ZŠ na
Mierovej ul. vo Svite. Výcvik, zábavné súťaživé hry i zápasy vo futbale, no-
hejbale, basketbale, volejbale, ringu, softbale, hokejbale a ďalšie netradič-
né športy sú určené tým, ktorí sa neradi nudia a pohyb s kamarátmi je pre
nich  výborným nápadom na zažehnanie prázdninovej nudy. Prázdninová
športová škola je zdarma bez účastníckeho poplatku.
Využite tieto možnosti zmysluplného trávenia voľných dní v lete, ktoré vám
centrum voľného času ponúka. Bližšie informácie a prihlášky dostanete v
Centre voľného času vo Svite v pracovných dňoch, t. č. 77 56 164, e-ma-
il centrum@cvcsvit.edu.sk Naďa Kumorovitzová
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Koncom mája sa na Mestskom úrade vo Svite uskutočnilo tradič-
né vítanie nových občánkov. Foto: A. Pálešová

V máji 2008
4 NARODILI SA

Michal Bobula, Lilian Buňová, Len-
ka Javorská, Viktória Kozubová, Ade-
la Saksová, Lukáš Šerfel

c MANŽELSTVO UZAVRELI

Denisa Benková a a Matúš Bjalon-
čík, Simona Sančiová a Matúš Gál,
Galina Capáková a Ladislav Hovaňák,
Miriam Irrgangová a Milan Kubov, Ive-
ta Filipová a Miroslav Pulman, Renáta
Gažiová a Alois Stolár

c ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV
Žofia Kiovská, Ing. Ján Valluš, Irena
Mišuthová, Helena Tobolová, Emília
Gancarčíková
75 rokov
Ján Eštvánik, Jana Vargová, Milan
Habaj, Matej Lukáč, Anton Podolský,
Mária Jendrušiaková, Ján Mlýnek,
Eliáš Tvaružek, Mária Bednarčíková,
Margita Fodorová
80 rokov
Helena Semanová, Mária Chlebovco-
vá, Imrich Valášek 
85 rokov
Ján Šimko, Žofia Kapolková, Margita
Miškovičová

> NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Mária Malíková, Irena Hulínová,
Ing. Alojz Baďura, Margita Buda-
jová, Katarína Suchá, Mária
Chrenková, Ján Pitoňák

Spoločenská rubrika

Predám 3-izbový tehlový
byt vo Svite – 1. poscho-
die + garáž s elektrinou.
Platba v hotovosti. Č.t.

0908 699 419

Prosíme jubilantov, aby nám návratky nedoru-
čovali prostredníctvom schránok na odkazy
pre mestské zastupiteľstvo, ale osobne, resp.
poštou na MsÚ. Ďakujeme. 

Okresná organizácia Únie žien v Poprade v spo-
lupráci s POS Poprad a Mestom Svit organizujú 

11. ročník speváckej súťaže  

„SPIEVA  CELÁ RODINA”
Do súťaže sa môžu prihlásiť všetci speváci , ktorí reprezentujú 3 ge-

nerácie jednej rodiny (napr. starý otec, otec a vnuk ).
Výber piesní je ľubovoľný, možné je mať akýkoľvek hudobný dopro-
vod. Víťazi budú odmenení a nakoľko je súťaž postupová, budú re-

prezentovať  náš okres na krajskej súťaži.

Prihlásiť sa je potrebné najneskôr do konca augusta 2008
na niektorej z týchto adries: 

OO ÚŽ, Ľ. Kederová, Svit, Štúrova 42,
č. t. 0904879926, 7755 989

Podtatranské osvetové stredisko Poprad, Sobotské nám.
č. 4, č. t. 7722466, fax. - 77321 40, 

e-mail: osvetapp@stonline.sk 
Mesto Svit, Hviezdoslavova 33,

č.t. 7875 114, 0908 406147

Poďakovanie 
Úprimne touto cestou ďakuje-
me pánovi farárovi ev.a.v.cir-
kevného zboru Danielovi Mid-
riakovi  za dôstojnú rozlúčku
s naším drahým zosnulým
manželom, otcom a starým ot-
com Jurajom SLAVKOVSKÝM.
Zároveň ďakujeme cirkevné-
mu spevokolu, Malému muž-
skému zboru a Dychovej hud-
be Sviťanka za ich dôstojné
účinkovanie a všetkým priate-
ľom a známym za prejavy sú-
strasti i kvetinové dary.

Veľké poďakovanie vyslovuje-
me celému lekárskemu kolek-
tívu z oddelenia intenzívnej
starostlivosti ARO v nemocnici
v Levoči za ich opateru a úsilie
pre záchranu jeho života. 

Nech mu je zem slovenská
ľahká!

Smútiaca rodina

Pomôžte pri
pátraní !

24.mája v nočných hodinách
neznámy páchateľ, prípadne pá-
chatelia rozbili na ulici Štúrovej,
3  sklenené výplne na autobu-
sovej zastávke. Možno sa prihlá-
si na MsP vo Svite niekto, kto vi-
del túto udalosť a vedel by pá-
chateľa identifikovať! Kto videl
dňa 24.mája medzi 22.00 hod.
až do ranných hodín, niekoho,
kto to spôsobil, nech sa prihlási
na oddelenie mestskej polície aj
anonymne. Ďakujeme. 

Country Koliba – 2. ročník 
12. júla 2008 od 16.00 h v areáli pri Kolibe

Účinkujú:
Baby bez mena, Longhorns, 

Tymián, Medvědi z ČR
a Števo Šanta

V starostlivosti Povodia  Bodrogu a
Hornádu je oprava a údržba  svahov
rieky Poprad, ktorú realizovali v má-
ji aj ich spevnením.

Foto: M. Jurčák 

Predám ŠKODA FABIA
1,4, r.v. 2001, najazde-

ných 64 tis. km. Kontakt
0904 93 66 79.



v Kedy vstúpil Červený kríž do
vášho života?
Bolo to v roku 1975, kedy ma vtedaj-

šia poslankyňa MsNV – moja kolegyňa
zo školy  Evka Antalová pozvala do vte-
dajšieho výboru Miestneho spolku
Československého červeného kríža.
Predsedníčkou vtedy bola  Mária Ja-
kubčáková – vo výbore som sa „roz-
kukávala“ a čo-to i pomáhala. Prišiel
však rok 1977, kedy som absolvovala
náročnú operáciu srdca v Hradci Krá-
lové (ČR), sama som potrebovala ne-
málo darovanej krvi. To bol asi najväč-
ší impulz k môjmu rozhodnutiu v tejto
organizácii pracovať a pomáhať iným.
Keďže ja už darovať krv nemôžem, vrá-
tim to takouto formou. No a druhým
dôvodom bolo to, že ako učitelia sme
museli popri práci vykazovať aj mimo-
školskú činnosť. Z vtedajšej ponuky
(Zväz žien, ZČSSP, a iné) sa mi Červe-
ný kríž (ďalej ČK) javil najsympatickejší.

v 33 rokov v tejto organizácii
so sebou nesie i množstvo
spomienok.....
Vtedajšia činnosť ČK bola v mnohom

odlišná od tej súčasnej.
Významným jej článkom boli dobro-

voľné zdravotné hliadky, ktoré sa ús-
pešne umiestňovali na súťažiach, zdra-
votné prednášky napr. s už nežijúcimi
lekármi – doktorom Lesným, či Ková-
čom, ale i inými súčanými odbornými
lekármi. Bohatý bol aj spoločenský ži-
vot – nezabudnuteľné plesy ČK na
Spoločenskom dome. Pamätníci mi is-
te dajú za pravdu, že boli obľúbené a
mali svoje významné miesto v plesovej
sezóne. Spomínam si na výročnú sláv-
nosť ČSČK v roku 1984, kedy sa na
Spoločenskom dome stretli aj zaklada-
telia tejto organizácie vo Svite (vznik vo
Svite sa viaže ku roku 1956), napr.
MUDr. Vajdička, MUDr. Schweitzer a
ďalší.

Vrátim sa ešte k zdravotným hliad-
kam, ktoré boli pilierom organizácie a
tu sa mi žiada spomenúť tiež niekoľko
mien –  D. Remeňovú, Vojtekovú či M.
Jakubčákovú...Nezabúdali sme ani na
mládež – za všetkých spomeniem as-
poň významný prínos  učiteľky E. Kor-
vínovej, ktorá sa venovala zdravotnej
výchove detí. No a darcovstvo krvi ma-
lo tiež zelenú. 

Boli to roky, kedy sme vo Svite v miest-
nej skupine mali okolo 250 členov.

vAj pre SČK bol rok 1989 zlo-
movým. Čo sa udialo a aká je
situácia dnes?
V rokoch predtým bola naša organi-

zácia vo väčšom povedomí celej spo-
ločnosti. Mala určite väčšiu podporu v
mnohých aspektoch. Potvrdzuje to aj
členská základňa, ktorá je v súčasnos-

ti na úrovni jednej tretiny. Trápi nás aj
priemerný vek našich členov – aj keď
musím kvitovať veľkú snahu súčasné-
ho vedenia o omladenie SČK vo Svite.
A je nepopierateľné, že kedysi aj naša
skupina žila pestrejším životom. Ne-
chýbali sme na akýchkoľvek športo-
vých, kultúrnych, či spoločenských ak-
ciách vo forme hliadok, ktoré mávali
služby. Nehovoriac o úžasnej podpore
zamestnávateľov voči darcom krvi, kto-
rá dnes častokrát absentuje... Veď vte-
dy bola nemocnica pokrytá potrebnou
krvou aj preto, že bol na celý rok na-
plánovaný odber z celého okresu, dar-
covia sa zvážali...V mnohom sa aj naša
práca zmenila. Dnes sa viac orientuje-
me na školenie mladých zdravotníkov
cez učiteľky všetkých škôl, nezabúda-
me na naše staršie členky pri ich jubi-
leách a ak vieme, pomáhame im rôz-
nym spôsobom. No a našou prvora-
dou úlohou je podpora darcovstva krvi.

vV MS SČK vo Svite máte je-
den primát a tým je dĺžka váš-
ho predsedovania.
Nuž, áno, je to aj pre mňa neuveriteľ-

né, ale po funkcii tajomníčky počas
predsedovania pani Liptákovej a po jej
odchode z tejto funkcie som v kresle
predsedníčky vydržala plných 22 ro-

kov. Stalo sa tak
na návrh vtedajšej
okresnej tajomníč-
ky ČSČK  J. Hlož-
kovej. Boli to ne-
smierne plodné,
nezabudnuteľné
akcie a zaujímavé
roky, na ktoré si ra-
da spomínam.
Dnes som už len
členkou výboru,
požiadala som o
uvoľnenie z funkcie

zo zdravotných dôvodov a verím, že
pod vedením novej predsedníčky M.
Zentkovej bude táto organizácia naďa-
lej opodstatnenou a užitočnou. A ja,
keď budem môcť, budem v tom rada
nápomocná.

Opodstatnenie tejto organizá-
cie je iste jednoznačné...

Samozrejme, veď svet stále viac po-
trebuje pri tých mnohých nešťastiach a
tragických udalostiach pomoc a dá sa
povedať, že činnosť SČK sa vracia k
tým úlohám, ktoré plnil v čase svojho
vzniku.

v Aký to bol pocit – prevziať
toto vysoké ocenenie?
Bolo to nádherné a dojímavé – stáť v

rodine ostatných ocenených – mnoho-
násobných darcov krvi, záchrancov ži-
vota a iných vzácnych ľudí. Aj prijatie
prezidentom v jeho paláci malo svoje
nezabudnuteľné čaro a veľmi si tieto
chvíle vážim.

v Asi by nám niektorí čitatelia

zazlievali, ak by sme nespo-
menuli aj vašu hlavnú profesiu
a tou je učiteľstvo. Vyše 38 ro-
kov učíte vo Svite hru na klavír.
Vždy ma lákal tento nástroj, takže

som sa rozhodla pre štúdium na Kon-
zervatóriu v Košiciach a od roku 1970
sa nepretržite venujem výchove mla-
dých klavististov vo Svite. Bolo to za
vedenia pána Štafuru. Musím povedať,
že práca s deťmi ma celý život bavila, aj
keď nebola vždy ľahká. Najťažšie snáď
v tejto našej profesii je žiaka zaujať, stá-
le ho niečím inšpirovať, aby vytrval pri
svojom nástroji a mal chuť sa zdokona-
ľovať. Ja som v tejto mojej práci spo-
kojná a teším sa z každého, i keď ma-
ličkého úspechu môjho žiaka. Ako kaž-
dého pedagóga, i mňa teší, ak sa aj po
rokoch ku mne hlásia moji bývalí absol-
venti, ak sa venujú hudbe i naďalej – i
keď len amatérsky.

v Žiada sa mi na záver počuť
Vaše prianie do blízkych rokov
– ako ocenenej aktívnej členky
a funkcionárky, ale i ako Eleny
Hlinickej – ženy, učiteľky...
Najskôr mi ešte dovoľte skonštato-

vať, že som vďačná osudu za to, že
som mohla roky pracovať v spoločnos-
ti takých skvelých žien, akými boli i sú
panie Kožušková, Franková, Liptáková,
Hložková, Bednarčíková, pani Slivov-
ská, Smudová i Zentková. Prajem sebe
i im, aby sme v zdraví zotrvali v tejto
práci i naďalej, aby sa nám darilo prilá-
kať aj mladých a aby sme i naďalej po-
máhali tým, ktorí to potrebujú.
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Jej životom je nielen  hudba, ale i obetavosť a služba iným

Pani Elene Hlinickej za jej dlhoročnú obetavú a dobrovoľnú prácu na
poli Červeného kríža nesporne patrí i naše uznanie a poďakovanie. Robi-
la ju s láskou a plným nasadením a tak jej aj my želáme, aby jej srdiečko,
ktoré ju už roky trápi, bilo ešte dlhé roky spoľahlivo, aby sa doň stále vkrá-
dala láska, dobro a radosť z práce a zo života. V. Žoldáková

pre druhých

V Primaciálnom paláci v Bratislave sa 5. mája pri príležitosti Dňa Červe-
ného kríža a Červeného polmesiaca stretli  dobrovoľníci, ktorí obetovali
značnú časť svojho života dobrovoľnej humánnej činnosti na poli Červe-
ného kríža. Tohto roku na tejto slávnosti nechýbala dlhoročná predsed-
níčka nášho Miestneho spolku SČK vo Svite pani Elena  H linická. Na ná-
vrh Územného spolku SČK v Poprade prevzala pri svojom životnom jubi-
leu vyznamenanie SČK I. stupňa za obetavosť, humanitu a dobrovoľnú
službu. S jej príslovečnou skromnosťou sa nášmu rozhovoru najskôr troš-
ku bránila, ale moje argumenty a presvedčovací talent pomohli k tomu, že
sa o tejto našej známej Sviťanke dozvedia i čitatelia našich novín.



Náš prevádzkový poriadok  vyzý-
val všetkých užívateľov na dodržia-
vanie určených pravidiel. Po čase
tabuľa  bola znehodnotená, oplote-
nie deravé a na mnohých miestach
poškodené. Hluk reprodukovanej
hudby, poškodzovanie majetku ško-
ly i susedov za školským plotom ne-
boli dobrou vizitkou športovcov. Ne-

boli to len oni, ktorí prichádzali do
areálu školy, aby tam strávili voľné
chvíle, víkendy. Zdevastovaný areál
sme opäť dali temer do pôvodného
stavu a tešíme sa na jeho využitie
počas prázdnin.

Prečo o tom hovorím?
V súčasnosti je pred dokončením

projekt futbalového ihriska s ume-

lým trávnikom, atletická dráha s
umelým povrchom v celkovej hod-
note 2,5 milióna korún. Na tento
projekt prispelo Mesto  Svit, Minis-
terstvo školstva SR, rodičia, spon-
zori. 

Opäť si prídu zašportovať školá-
ci, mládež či dospelí. Chceme, aby
naďalej  celý areál slúžil športovej
verejnosti. Ale pod jednou pod-
mienkou – všetci užívatelia (malí i
veľkí) budú rešpektovať pravid-
lá prevádzkového poriadku,
aby škola ako prevádzkovateľ a
Mesto ako zriaďovateľ nemuseli
pristúpiť k represívnym opatreniam. 

A tak si futbalisti môžu prečítať,
že futbal  budú hrať  nie v kopač-
kách a len na novom futbalovom ih-
risku. Atletická dráha bude slúžiť at-
létom bez bicyklov a kolobežiek.

Náš športový areál je veľký. Od
všetkých, čo do neho vkročia za
športom, vyžaduje ochranu, sluš-
nosť a ohľaduplnosť, dodržiavanie
čistoty a poriadku (čo si si priniesol,
to si aj odnes).

Nech na našom športovisku vždy
vládne len športový duch, radosť z
hry, zmysel pre fair play.

Potom diváci v areáli,  i tí za škol-
ským plotom, budú mať vždy pekný
športový zážitok.   

Mgr. Luďa Szabová
ZŠ Mierová
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Neničte nám športový areál

Deviataci úspešní!       

Pred rokom sme v areáli školy slávnostne otvorili multifunkčné
ihrisko v hodnote 1 milióna korún. Všetci sme sa tešili na jeho vy-
užitie celou športovou verejnosťou. Športovísk je málo, treba ich
naplno využiť,  udržiavať a chrániť.

Súťažilo celkovo 8 trojčlenných
družstiev v 3 kolách formou písom-
ného testu. Boli preverené ich vedo-
mosti z oblastí – 2. svetová vojna
/všeobecné dejiny/, zahraničný od-
boj a regionálne dejiny. V prestáv-
kach medzi jednotlivými kolami všet-
kých prítomných zaujalo rozprávanie
priamych účastníkov odboja M. Vrbi-
čana a Michnu.

Družstvo žiakov našej školy v zlože-

ní P. Lajčáková, M. Kováč a M. Lesný
(náhradníčka M. Fričová)  sa na súťaž
pripravovalo veľmi zodpovedne a zis-
kom 1. miesta úspešne reprezentova-
lo našu školu -  ZŠ Mierová, Svit. Dru-
hé a tretie miesto obsadili družstvá
žiakov zo ZŠ  Poprad – Veľká a ZŠ
Komenského Poprad. 

K tomuto úspechu našim žiakom
srdečne  blahoželáme.

Mgr. E. Dorková, ZŠ Mierová.

Vo štvrtok 29. mája  2008 sa v Poprade konalo okresné kolo 1. roč-
níka dejepisnej súťaže „Míľniky 2. svetovej vojny“ pre žiakov devia-
tych ročníkov ZŠ a príslušného ročníka osemročných gymnázií.

Pre najaktívnejších orga-
nizátori pripravili korešpon-
denčnú súťaž, ktorej obsa-
hom boli úlohy z matematiky,
fyziky, chémie, geografie a
biológie. Súťaž mala dve ko-
lá, pričom sa do nich zapoji-
lo 608 žiakov z celého Slo-
venska. Nechýbali medzi ni-
mi ani žiaci z našej školy v
počte asi dvoch desiatok.
Celková výsledková listina
mala 13 strán.

Na medailových pozí-
ciách v absolútnom poradí
bez rozdielu veku a charak-
teru navštevovanej školy sa
umiestnili:

1. Peter Korcsok - Gym-
názium Šahy - maturant

2. Vladimír Boža - Gymná-
zium Poprad, Dominika Ta-
tarku - maturant

3. Barborka Papcúnová -
ZŠ Mierová Svit, 8.C.

Okrem celkovej výsledko-

vej listiny organizátori vyhod-
notili aj najúspešnejších rie-
šiteľov v jednotlivých kategó-
riách.

V kategórii žiakov 8. roč-
níkov ZŠ suverénne zvíťazila
Barborka Papcúnová z 8.C
ZŠ Mierová Svit so ziskom
104 bodov pred súťažiacimi
z Kysuckého Nového Mesta
a zo Svidníka, ktoré získali
76, resp. 62 bodov. 

V kategórii žiakov 9. roč-
níkov ZŠ obsadil Jakub
Fronc z 9.A pekné 5. mies-
to, pričom v absolútnom po-
radí mu zisk 51 bodov stačil
na 5. miesto.

Ocenení žiaci by sa čos-
koro mali potešiť tričkám s
motívom Mladý vedec, di-
plomom a vecným cenám,
ktoré im organizátori posie-
lajú.         RNDr. D.Božová  

Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave s fi-
nančným prispením Európskeho sociálneho fondu
realizuje v tomto školskom roku projekt Mladý vedec,
súčasťou ktorého je aj vydávanie rovnomenného ča-
sopisu. Určený je žiakom základných a stredných
škôl. Jeho obsahom sú články z vedy a techniky pí-
sané populárnou formou. 

Dvojnásobný úspech najmladších biologičiek
V stredu 21.mája 2008 sa v Poprade konalo OKRESNÉ KOLO

BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY kategórie „D“ (žiaci 5. - 7. ročníka ZŠ a
príslušných ročníkov osemročných gymnázií). Súťažiaci absolvovali test
z botaniky a zoológie, v praktickej časti sa venovali pozorovaniu a rozli-
šovaniu ihličnín a v poslednej časti obhajovali projekt na vybranú tému.
K napísanej správe pridali poster a ústny komentár, ktorým zaujali nie-
len porotu a pripravujúcich učiteľov, ale i ostatných súťažiacich. Prven-
stvo putovalo na Osemročné gymnázium D. Tatarku do Popradu. Mar-
tinka Papcúnová vybojovala výborné 2.miesto a Lenka Zimová z 5.A
3.miesto. Zaujali projektom o chove svojho psa, resp. špecifikami cho-
vu činčíl. Michal Faix zo 6.A, ktorý sa v projektovej časti zameral na po-
zorovanie koralov v Červenom mori, obsadil 6. miesto. -db-

Úlohou vzdelávacieho zdravotného  projektu „ Evička nám ochorela „
je naučiť deti, ako sa zachovať v kritickej situácii, kedy a ako zavolať dos-
pelého, suseda, prípadne telefonicky inú prvú pomoc. 

V Materskej škole, Mierová vo Svite sa  dňa 27. mája  stretli deti zo 7
materských škôl z regiónu (Svit – Mierová, Svit - Školská, Mengusovce,
Spišská Teplica, Gerlachov, Batizovce, Kravany), aby konkrétne realizo-
vali na modelových situáciách starostlivosť o zdravie svoje a svojich ka-
marátov a jeho ochranu. 

Všetci vieme, že zdravé a spokojné dieťa je tým najväčším bohatstvom. 

Krajské kolo súťaže v geológii
V utorok 13.mája 2008 sa v Prešove konalo kraj-

ské kolo biologickej olympiády v kategórii E. V od-
bornosti „geológia“ reprezentoval okres Poprad víťaz
okresného kola Jakub Fronc z 9.A triedy ZŠ Mierová
vo Svite. Medailové umiestnenie sa mu síce nepoda-
rilo získať, ale i 8.miesto je cenné. Jeho bodový zisk
bol dostatočný na to, aby sa stal úspešným riešiteľom
krajského kola.

Matmix
Aj v tomto školskom roku sa talentovaní mladí ma-

tematici mali možnosť zapojiť do celoslovenskej ko-
rešpondenčnej súťaže Matmix. Vynikajúci úspech sa
podarilo dosiahnuť Barborke Papcúnovej z 8.C. V
kategórii žiakov 5.- 9. ročníka základných škôl a prí-
slušných ročníkov osemročných gymnázií zvíťazila v
konkurencii 35 súťažiacich so ziskom 51 bodov. Dru-
hé a tretie miesto získali žiačky z Gymnázia v Šahách,
ktoré dosiahli 48, resp. 47 bodov.

RNDr. Danica Božová

Evička nám opäť ochorela

Mladý vedec
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n 22. apríla po telefonickom upozornení obyvateľky z Uli-
ce mierovej vo Svite a na jej sťažnosť  na hlučné správa-
nie svojho suseda Jozefa T.  bol  tento hliadkou MsP upo-
zornený.Keďže sa mu nechcelo veľmi spať, pokračoval v
rušení nočného kľudu naďalej. Po razantnejšom upozor-
není hliadkou menovaný  usúdil, že niet nad teplo poste-
le.
n 23. apríla si v popoludňajších hodinách  občan mesta
Svit pán Jaroslav B. pomýlil posteľ s prístupovou cestou.
Hliadka MsP  ho prebrala z driemot a s jej pomocou sa
menovaný postavil na vlastné nohy.
n 24. apríla v nočných hodinách riešila hliadka krádež
dvoch bicyklov, ktoré boli odcudzené spred pivárne Ba-
ba. Po prekontrolovaní okolia sa hliadke podarilo jeden
bicykel nájsť. Vec po príchode na miesto činu prevzala
hliadka OO PZ Svit.
n 25. apríla bolo prijaté oznámenie o vlámaní sa do skla-
du na ulici SNP, kde boli odcudzené dverové kľučky v
hodnote 8000,- Sk. Páchateľom bol Dávid L. zo Svitu,
ktorý po šetrení hliadkou MsP bol odstúpený na OO PZ
Svit.
n 2. mája boli vyvedení z pivárne Križiak naši dvaja spo-
luobčania, ktorí značne pod vplyvom alkoholu nechceli
opustiť piváreň, ale hliadka MsP ich presvedčila, že im
doma bude predsa len lepšie, takže nakoniec zariadenie
opustili.
n 3. mája pri kontrole mestského lesa v časti Bagrovis-
ko, boli zaznamenané dva odbery drevnej hmoty. Jeden
občan mal povolenie platné a druhý - Miroslav G. z Bati-
zoviec nevlastnil žiadne povolenie, preto bol hliadkou od-
menený zákazom odberu drevnej hmoty a blokovou po-
kutou.
n 4. mája hliadka MsP dozerala na poriadok pri organi-
zovaní súťaže hasičských družstiev a tiež zabezpečila
ozvučovanie uvedenej súťaže.
n 4. mája bol hliadkou MsP odvezený do útulku v Kež-
marku túlavý pes.
n 9.mája bola hliadka upozornená na nezákonný podo-
mový predaj bavlnených paplónov. Keďže títo údajní pre-
dajcovia neboli prichytení pri predaji, boli upozornení na
zákaz podomového predaja.
n 9. mája v popoludňajších hodinách sa potuloval  po
SAD stanici vo Svite maloletý 8- ročný Ján P. z Veľkej
Lomnice. Dlhšie sa vozil na kolobežke a tým upútal po-
zornosť obyvateľa Svitu. Po zistení jeho totožnosti hliad-
kou MsP, vykonávajúca  služba  OO PZ zariadila jeho od-
voz do miesta bydliska.
n 10. mája bola v nočných hodinách privolaná hliadka do
bytu na Jilemnického ulici, kde pod značným vplyvom al-
koholu vyvádzal Vladimír F.. Rukou rozbil sklenenú výplň
dverí, pričom si dorezal ruku. Bola privolaná RZP a tá  ho
odviezla do NsP Poprad.
n 11. mája pri basketbalovom stretnutí v športovej hale
došlo k roztržke medzi fanúšikmi, Jozefom K. a Petrom
K., pri ktorej bol zranený na hlave fanúšik z Handlovej.
Hliadka privolala RZP a vec prevzala hliadka OO PZ Svit.
n 13. mája oproti plavárni ležala na tráve žena. Išlo o Ali-
cu T. z Tatranskej Štrby, ktorá sa sťažovala na bolesti v
oblasti srdca. Hliadka privolala RZP, ktorá ju odviezla do
NsP Poprad. 
n 13.mája hliadka spolupracovala s hliadkou OO PZ Svit
na objasňovaní krádeže kovového poklopu z rozvodu pa-
ry nad cintorínom. Hliadkam sa podarilo zadržať osobu
Vendelína B. zo Svitu, ktorý sa ku krádeži priznal. Meno-
vaný je už trestne stíhaný a odsúdený k nepodmienečné-
mu trestu odňatia slobody za iné závažné trestné činy.
n 21.mája bolo oznámené, že spred garáže občana náš-
ho mesta zmizol kovový dvojsud, ktorý hliadka MsP našla
v zberných surovinách vo Svite,.Majiteľovi bol sud vráte-
ný. Odmenu v podobe riešenia priestupku na Jána B.
zBatizoviec, prebrala hliadka OO PZ zo Svitu.

Z denníka 
Mestskej polície

ZŠ Komenského vo Svite aj v tomto
školskom roku v rámci projektu
Zdravá škola zorganizovala pre žia-
kov 1.-4. ročníka Školu v prírode. Žia-
ci boli ubytovaní v hoteli Magura v
Ždiari. Počasie bolo prekrásne a tak
sa mohli aktivity a súťaže pre utuže-
nie zdravia organizovať v prekrásnej

podtatranskej prírode. Žiaci budú na
ŠvP dlho spomínať a o svoje zážitky
sa podelia aj s ďalšími spolužiakmi.
Pevne dúfame, že zážitky zaujmú aj
ostatných spolužiakov a v budúcom
školskom roku bude záujem o školu
v prírode ešte väčší ako teraz.

Mgr. Božena Čarnogurská
vedúca ŠvP 

Mesto  Svit koncom  mája za-
bezpečilo   realizáciu  opravy
cesty  na Ulici cintorínskej, jej I.
etapy, a to od Euripacku, a. s.,
po Kolibu. Investičná akcia stá-
la cca 2 mil. Sk a cesta je od-
vodnená ôsmimi kanalizačnými
vpusťami. Jej druhá etapa bude
pokračovať až po vchod do cin-
torína. Zároveň došlo aj k pre-
dĺženiu cyklistického chodníka
a jeho prepojeniu  okolo  potru-
bia cez rieku Poprad pri Euri-
packu vo výške 300 tis. Sk.
Dôjde aj k výmene značiek na
chodníku.

Foto: M. Jurčák

Škola v prírode



miesto pod názvom „Tie slzy,
ktoré  vieme odpustiť“.

Žiaci výtvarnej zložky UK Fan-
tázia pod vedením mladej výtvar-
níčky Lucie Dubjelovej sa so
svojimi výtvarnými prácami zú-
častnili  rôznych výstav a  súťaží:

- „Gúľaj sa, vajíčko“- výstava

veľkonočných kraslíc a výkre-
sov konaná v Batizovciach, 

- súťaž „ Veľkonočná pohľad-
nica“ organizovaná v Bratislave,  

- „Folklór vo farbách“ inicio-
vané Osvetovým strediskom v
Spišskej Sobote. 

Mnohé práce boli zverejnené
na výstave detských prác, ktorá

bola spojená s obomi celove-
černými koncertmi.

Nezanedbateľná je i výstava
spojená s prezentáciou prác
Lucie Dubjelovej na tému „Túž-
ba hudby po...“, ktorá bola
uskutočnená v priestoroch  Caf-
fé 33 vo Svite.

Žiaci hudobnej zložky UK pod
vedením Viery Piekielnickej sa
pravidelne predstavujú pri rôz-
nych kultúrnych a spoločen-
ských podujatiach.

Sobotné „ Klubové večery“ v
Caffé 33, ktoré si ešte do kon-
ca júna môžete  „vychutnať“, sú

taktiež  dielom spolupráce hu-
dobnej zložky  umeleckého klu-
bu s tímom kaviarne.. 

Umelecký klub sa podieľa aj
na výchove stredoškolskej mlá-
deže, spolupracuje so Stred-
nou združenou školou vo Svite,
kde plodne dopĺňa mimoškol-
skú činnosť študentov taneč-
ným, výtvarným a divadelným
krúžkom. Veríme, že v budúcom
školskom roku sa nám bude
opäť dariť a tešíme sa na nových
členov, ktorých s radosťou priví-
tame.   

Viera Piekielnická
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Tanečný klub pracuje pod UK Fantázia len od septembra 2008 a už sa vý-
razne podieľa na kultúrnom živote nášho regiónu. Svedčí o tom množstvo
vystúpení na podujatiach mesta Svit i obce Batizovce, rad vystúpení na rôz-
nych firemných akciách a reprezentačných plesoch. Najviac sa umelecký
klub dostal do povedomia dvomi celovečernými koncertmi v spolupráci s
Mestom Svit, ktoré odprezentoval aj v podobe výchovných koncertov pre
Materskú školu vo Svite a základné školy vo Svite a v Batizovciach.

Program „Na Luciu s Fantáziou“  mal vianoč-
ný nádych a nedávny májový tanečný program ku
Dňu Matiek, ktorý bol v spolupráci s Mestom Svit,
mal názov  „Fantázia zo srdiečka“.   

Dôkazom toho, že v umeleckom klube sa pra-
cuje vysoko profesionálne, sú výborné výsledky a
umiestnenia dievčat tanečnej zložky pod vedením
trénerky - choreografky Jany Gregorovej.

Na tohtoročnej prehliadke „Dni tanca“, ktorá
sa konala vo Svite získal TK Hlavnú cenu vo svo-
jej kategórii.

Najčerstvejšou radostnou informáciou je účasť
TK Fantázia na celoslovenskej súťažnej prehliad-
ke Dancerose 24. 5.  2008 o Cenu primátora
Ružomberka, kde v kategórii „Juniori- scénické
choreografie“ obsadili prvé miesto s choreogra-
fiou „Nechaj sa unášať po hladine“, a druhé

Ako nás informoval predse-
da MO SRZ vo Svite Ing. Mi-
lan Fecko, organizácia v sú-
časnej dobe združuje viac
ako 300 členov a vo svojich
radoch má cez 50 mladých
ľudí vo veku od 6 do 18 ro-
kov. Organizácia má svoje
pôsobenie vo Svite a v blíz-
kom regióne spádových ob-
cí. Rybárske revíry sú od hra-
nice TANAPu po rieku Pop-
rad pri Sp. Teplici a o ich za-
rybnenie a čistotu sa starajú
všetci členovia pod vedením
výboru, hospodárov a rybár-
skej stráže. Ich činnosťou nie
je len loviť ryby, ale tzv. „chyť
a pusť“ - to znamená chytať
ryby bez privlastnenia si úlov-
ku. Takéto miesto je pre čle-

nov MO SRZ vyčlenené na ri-
eke Poprad od mosta do Eu-
ripacku, a. s., až po most do
hotela Mladosť. 

Okrem rybárskych revírov
pstruhových MO SRZ vlastní
aj kaprové revíry na Štrbe a
vo Svite na Štrkoviskách.
Každoročne organizujú súťa-
že, ako naposledy 26. apríla
2008 pod názvom „Svitský
pstruh“ a 10. mája 2008 pod
názvom „Svitský kapor“, na
ktorého odchyt dostali výnim-
ku od Ministerstva pôdohos-
podárstva SR. 

V súťaži výlov lososovitých
rýb muškárením u si najlepšie
počínali na otvorenej súťaži
práve rybári z MO SRZ Svit,
ktorí obsadili prvé miesta v

poradí Marian Godiška (pre
zaujímavosť ulovil 61 rýb za 2
hodiny na úseku 80 metrov),
pred Gabrielom Antalom a
Milošom Pažickým ml.

U súťaži v love kapra si ve-
ľmi dobre počínali aj ďaľší
členovia MO SRZ Svit, keď
prvý skončil Matúš Kyseľ a
druhý bol Ján Sedílek, až tre-
tí bol rybár mimo Svitu Jozef
Trnka z L. Hrádku.

Veľmi úspešná bola aj súťaž
v chytaní kapra - detí, kde na
1. mieste skončila Vanda
Rusnáková, druhý skončil
Radoslav Čopiak a tretie
miesto obsadil Marek Špiak
(všetci členovia MO SRZ
Svit).

Najväčším úlovkom kapra
sa prezentoval člen MO SRZ
Svit Ing. Jindřich Otta, chytil
kapra 64-centimetrového.
„Na to, aby sa činnosť rybár-
skeho zväzu ďalej rozvíjala,
je potrebné udržiavať čistotu
vôd a zarybňovanie revírov,
lebo ryby sú zdravé len v čis-

tej vode. A to, že v súčas-
nosti máme čisté tečúce vo-
dy je aj zásluha obcí z blízke-
ho okolia, ktoré odkanalizo-
vali svoje odpadové vody z
obce do novej ČOV v Popra-
de. Čistota vôd sa prejavila
na kondícií a zdravotnom
stave rýb v celom rybnom
hospodárstve,“ skonštatoval
Ing. M. Fecko. 

Predseda MO SRZ zároveň
vyslovil poďakovanie za aktivi-
ty všetkým členom MO SZR
Svit,ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľajú na akti-
vitách rybárov a svojou kon-
krétnou činnosťou sú príkla-
dom pre mladých začínajú-
cich členov SRZ.

M. Jurčák
Foto:  Ing. J. Otta

Aktivity rybárov
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
si v roku 2009 pripomenie 64. výročie svojho trva-
nia a svoje aktivity rozvíja aj v súčasnej dobe.

Umelecký klub Fantázia o svojich úspechoch
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Tí, ktorí tam chodia od nepamäti,
vedia, že studnička, tento po-
merne výdatný zdroj pitnej vody,
bola rekonštruovaná zastreše-
ním v období osemdesiatych ro-
kov, keď ju pri príležitosti 50. vý-
ročia vzniku Svitu dal zrealizovať
vtedajší MsNV. Práce organizo-
vali vtedajší funkcionári MsNV
a práce vykonávali pracovníci TS
(riaditeľ Michal Horevaj),
MPBHaS (riaditeľ Gabriel Sikor-
jak) a občianskeho výboru pod
vedením Ondreja Goča, pracov-
níka VÚCHV. Studnička bola vy-
bavená (pripevnené v rámčeku)

aj osvedčením a povolenim
Okresného hygienika v Popra-
de, v ktorom bolo aj zverejnené
chemické zloženie vody. Takto
občania mesta, ktorí pravidelne
chodili po vodu pre svoje do-
mácnosti chodili do studničky,
vedeli, aj akú vodu si berú. Záro-
veň so studničkou sa vybudoval
aj malý prístrešok na odpočinok
s lavičkou a drevené sedačky so

stolmi v jej okolí pre tých,
ktorí si chcú pri studničke
posedieť, prípadne v ohnis-
ku si aj niečo pripraviť pod
zub. V začiatkoch bolo pri
studničke nainštalované i pa-
noramatické zobrazenie vidi-
teľných štítov V. Tatier (autor
Milan Legutky) aj s ich popi-
som a nadmorskou výškou. To
všetko vytváralo pohodu, miesto
ako stvorené na oddych jednot-
livcov i kolektívov, kde prevláda-
lo ticho a krásna príroda pri pra-
menitej vode.
Aký je stav v súčasnosti? Viacerí

občania mesta Svit len krútia
hlavami. Studnička, vďaka vďač-
nej prírode stále dáva veľmi kva-
litnú vodu, ktorú si ľudia nevedia
vynachváliť, i keď málokto z nich
si z minulosti pamätá jej zlože-
nie. To už tam nie je, aj panorá-
ma V. Tatier sa stratila z dohľa-
du.
Ale čo sa stalo s prostredím oko-
lo studničky?

V jej okolí panuje hluk, spôsobe-
ný stále rastúcim počtom ľudí vy-
užívajúcich cyklistický chodník.
Prístrešok a lavičky sú už v roz-
kladajúcom sa stave, v blízkosti
studničky sa stavia zatiaľ nezná-
my murovaný objekt, čo narušilo
aj prístupovú cestu k studničke

a ktovie ako sa to
po jeho dokončení
a najmä účele stav-
by všetko ešte zme-
ní…
Škoda, lebo tento
tichý kút pri lese,
obdarený zdrojom
pitnej vody, si zasĺú-
ži určite väčšiu po-
zornosť a starostli-
vosť nielen kompe-
tentných orgánov
mesta Svit ale i nás
všetkých. Zdroj pit-
nej vody je potreb-
né si oveľa viac
chrániť, doslova
mať k takejto vode
úctu. Miesto pri
studničke by nema-
lo mať v budúcnosti
komerčný charak-
ter, ale malo by byť
aj naďalej nielen ná-

hradným zdrojom pitnej vody pre
občanov, ale i miestom oddy-
chu, tak ako to občania poža-
dujú. Starať sa o to však musíme
všetci! Chráňme prírodu a mies-
ta, ktoré máme radi.

Text a foto: M. Jurčák 

Prvé sväté 
prijímanie

V nedeľu  8. júna  2008
sa pre 45 detí svit-
ských škôl uskutočnilo
v kostole Sv. Jozefa
sväté prijímanie, ktoré
je veľkým sviatkom pre
mladých veriacich. Tej-
to sviatosti predchád-
zala dôkladná príprava
a nadobúdanie vedo-
mostí, ktoré sú pevným
základom ich ďaľšieho
duchovného rastu.

Foto: M. Jurčák

Studnička volá o pomoc!
Studnička východne od hotela Mladosť je už po niekoľ-

ko desiatok rokov pre občanov náhradným zdrojom pit-
nej vody, ale i obľúbeným miestom Sviťanov na oddych
v prírode.

Neznáma stavba, ktorá vyrastá pri studničke...

Miesto, ako stvorené na príjemný oddych...

Obľúbený zdroj pitnej vody aj pre V. Pá-
perákovú
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Štvrtok 19. júna – sobota 21.júna 2008

Ihrisko ZŠ Komenského ul.
Medzinárodný turnaj v malom futbale o Pohár D.Galisa
- 2.ročník

8.00 – plaváreň, multifunkčné ihrisko pri ZŠ Mierová
ŽELEZNÝ  CHLAPEC, ŽELEZNÉ DIEVČA

9.00 – Otvorenie nového športoviska ZŠ Mierová

Piatok 20. júna 2008 

9.00 – futbalový štadión
2. SVITSKÁ OLYMPIÁDA MATERSKÝCH ŠKÔL
16.30 hod.    -  Dom kultúry 

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN MESTA  A CIEN
PRIMÁTORA  MESTA
V programe vystúpi  vokálne duo ADJA z Košíc s muzikálo-
vými melódiami , Tanečné centrum Fortuna z Popradu a UK
Fantázia zo Svitu

Sobota 21. júna 2008

od 8.30 hod. - multifunkčné ihrisko ZŠ Mierová ul.
NOHEJBALOVÝ TURNAJ pre 3-členné družstvá
od 8.30 - 10.30 hod. -  pre začiatočníkov 
od 10.30 hod. - pre pokročilých

od 9.00 hod. - telocvičňa ZSŠ Svit
Stolno-tenisový turnaj pre dôchodcov

od 10.00 hod. - Pod Skalkou
14.ročník MEMORIÁLU PAVLA  ANTALA v cestnom behu

14.00 hod. - areál pri Kolibe
„VESELO PRI KOLIBE“

Deti svitských základných škôl – tanečné choreografie,
spev, hudba
Módna prehliadka ZSŠ vo Svite
Základná umelecká škola Svit
Dychová hudba SVIŤANKA
DFS Jánošíček a TK Štýl zo Svitu
Umelecký klub Fantázia s tanečnými choreografiami
Združený spevokol SENIOR zo Svitu
HOSŤ PROGRAMU – HELENA VRTICHOVÁ, speváčka po-
pulárnych piesní (Diridonda....)

18.00 – 22.00 hod. - areál pri Kolibe 
Ľudová veselica s hudobnou skupinou DUO STYLE  z
Popradu 

Nedeľa  22. júna 2008 

17.00 hod. - Futbalový štadión 
ZUZANA SMATANOVÁ – koncert populárnej speváčky
so skupinou
Vstupné : 100,- v predpredaji, 130,- v deň koncertu
predpredaj : MsÚ Svit, MIC Poprad, Reštaurácia Domu kul-
túry Svit

SPRIEVODNÉ  PODUJATIA

18. - 21. 6.  2008 – Spoločenská miestnosť nad poštou
„TVORBA MEDAILÉROV 20. STOR. NA  SLOVENSKU“ -
výstava SNS Svit
vernisáž výstavy numizmatikov - 18. 6.2008 o 15.00 hod.

16. - 24.6. 2008 – Spoločenská miestnosť nad poštou
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC  ABSOLVENTOV  ZUŠ
vernisáž 16.6.2008 o 17.00 hod.

20.6.2008 od 11.00 – 14.30 hod. - Spolcentrum Svit
„KVAPKA PRE MESTO” - odber krvi dobrovoľným darcom
a prvodarcom

21.6. 2008 od 14.00 pri Kolibe
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Stanice záchrannej zdravot-
nej služby 
- ukážky činnosti, meranie tlaku, rady o zdravom životnom
štýle a pod.

21.6. 2008 – 15.00 – 17.00 pri Kolibe
Dobeh maratónskych bežcov z družobného mesta Knu-
rów v Poľsku

Mesto Svit   
vás pozýva na

DDDDnnnniiii   mmmmeeeessssttttaaaa  SSSSvvvviiii tttt   
20.- 22. júna 2008

ccccdddd



Našu školu na tejto súťaži po prvý
krát reprezentoval výber 8 žiakov:
Tomáš Lajčák, Adrián Neuwirth, Do-

minik Repka, Miloš Marhefka, Ivana
Potočná, Paťa Fábryová, Denisa
Chudjaková a Lenka Zimová, ktorí

súťažili v športových disciplínach:
beh na 60m, skok do diaľky, hod pl-
nou loptou, skok do diaľky z miesta
a hod kriketovou loptičkou. Naše
družstvo sa medzi 30 zúčastnenými
školami a 250 pretekármi síce neu-
miestnilo na popredných miestach,
avšak cenné skúsenosti z tejto súťa-
že ich určite budú motivovať do po-
hybových aktivít, športu a zdravého
spôsobu života.

Firma KINDER mala pre všetkých
účastníkov pripravené hodnotné ce-
ny a krásne slnečné športové dopo-
ludnie dýchalo poriadnou dávkou
súťaživosti možno budúcich talento-
vaných športovcov či slovenských
olympionikov.

Členom družstva ZŠ Mierová Svit
ďakujeme za vzornú reprezentáciu
našej školy a mesta Svit na tomto vy-
darenom športovom podujatí.   -lp-
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Na súťaži sa celkovo zúčastni-
lo viac ako 500 detí  a 25
škôl. V naozaj početnej kon-
kurencii si výborne viedli i na-
še dva atletické tímy v zložení:

Žiaci:
1.  Višnievsky  Frederik
2.  Dzurňák  Ľubomír
3.  Greš  Martin
4.  Tešla  Matúš
5.  Griger  Ján
6.  Novobilský  Jozef
7.  Križan  Patrik
8.  Lesný  Marián

Žiačky:
1.  Lajčáková  Stanislava
2.  Austerová  Veronika
3.  Lajčáková  Patrícia
4.  Deptová  Barbora
5.  Schneiderová  Martina
6.  Františková  Lenka
7.  Pristášová  Nikola

Chlapci v konkurencii 25
družstiev obsadili výborné 1.
miesto.
Dievčatá  v konkurencii  23
družstiev obsadili pekné 4.
miesto.

-lp-

Okresné majstrovstvá v atletike

KINDERIÁDA   2008

V utorok 13. mája 2008 sa na atletickom štadióne v Košiciach
uskutočnila športová súťaž žiakov 2. – 5. ročníka základných škôl
celého východoslovenského kraja  - KINDERIÁDA, nad ktorou
prevzali patronát Slovenský atletický zväz a firma KINDER - zná-
ma výrobou čokoládových výrobkov pre deti.

22. – 23. mája 2008 sa po prvý krát uskutočnili maj-
strovstvá okresu v atletike na novopostavenom tarta-
novom štadióne pri ZŠ Jarná v Poprade uprostred
sídliska Juh.

Medzinárodný beh mládeže
Aj tento rok sme prijali pozvanie na Medzinárodný

beh mládeže, organizovaný zanietenými bežcami
v partnerskom meste Knurow, ktorý sa konal 30. mája
2008. Svit reprezentoval 20 členný tím žiakov oboch
svitských základných škôl a Atletického oddielu Svit. 

Naši poľskí priatelia boli na nás zodpovedne pripra-
vení a postavili nám početnú konkurenciu poľskej mlá-
deže presahujúcej 500 žiakov vo všetkých súťažných
kategóriách. 

Darilo sa však aj našim: prvé miesto si vybehala So-
ňa Vnenčáková a Mirka Grešová, druhé miesto Stanka
Lajčáková, Veronika Austerová a Nikola Pristášová. Po
pretekoch v prekrásnom slnečnom dni nám dobre pad-
la návšteva miestnej plavárne. 

Pre našich nádejných bežcov to bola opäť nová pre-
tekárska skúsenosť v zahraničí a príjemná návšteva
partnerského mesta k spokojnosti všetkých zúčastne-
ných. Tešíme sa na budúci rok.

L. Potočný



l Ako hodnotíte basketbalo-
vú sezónu z pohľadu výsled-
kov?
Ako iste už verejnosť vie, muži

v extralige sa v pomere zápasov
2:3 v prospech Handlovej nedo-
stali do semifinále, čo BK hodnotí
ako neúspech. Muži MBK Legáto
Svit v I. lige (tréner Ing. J. Drobný),
kde hrávali aj pendlujúci hráči z ex-
traligového klubu a z juniorky MBK
Svit skončili na peknom 5. mieste.
V priebehu sezóny nám radosť ro-
bili juniori pod vedením trénera
Stanislava Semana, veď súťaž vy-
hrali, no nedarilo sa im celkom na
finálovom turnaji vo Svite v dňoch
9. - 11. 5. kde vo finálovej štvorke
obsadili 3. miesto a získali „len „
bronzové medaily, čo v konečnom
výsledku považujeme za pekný ús-

pech. U ostatných mládežníckych
kategórii si na medaily siahli mlad-
ší minižiaci pod vedením trénera
Mgr. J. Nováka (sú to žiaci z Pop-
radu), ktorí skončili vo finálovom
turnaji tretí. Kadeti „A” žiaci zo Svi-
tu) pod vedením trénera D. Kaňu-

ka skončili v celoštátnej suťaži na
6. mieste, Kadeti „B „(Ing. I. Preis-
ler) v regióne na 8. mieste, starší
žiaci (J. Paulovič) na nepostupo-
vom 3. mieste, mladší žiaci (Ľ. Lo-
pušniak) na 8. mieste v kraji a „B
„družstvo (J. Novák) na 5. mieste
a starší minižiaci (R. Kovalík) skon-
čili na 5. mieste.

l S akými problémami ste sa
stretávali počas sezóny
v družstvách?
V prvom rade je potrebné si uve-

domiť, že vytvoriť športové prostre-
die v družstvách pre viac ako 150
chlapcov a mužov nie je jednudu-
ché. Nemyslím tým len finančné
prostriedky, ale i materiálne ako
trénigové hodiny na tréningový pro-
ces, na majstrovské zápasy, prí-
padne prípravné zápasy. Keby nás
nepodporilo Mesto Svit, BK Che-
mosvit, MBK Svit a ďaľší menší
sponzori aj zo strany rodičov, urči-
te by nebolo možné mať toľko mlá-

dežníckych aktívnych družstiev.
Kladne hodnotím v tomto smere aj
spoluprácu so školami ako Komen-
ského v Poprade, ZŠ vo Svite.

l Čo je potrebné doriešiť
pred novou basketbalovou se-
zónou?
Získavať chlacov pre aktívne

športovanie na školách v basket-
bale, vyhľadávať talenty a v spolu-
práci s rodičmi a školami ich zapá-
jať do tréningového procesu. Z ne-
dostatku chlapcov musíme siahať
do ich získavania na popradských
školách, no vzhľadom na založe-
nie súkromného BK v Poprade to
nie je jednuduché. Zároveň musí-
me rozšíriť aj spoluprácu so všet-
kým základnými školami a zapájať
do tréningového procesu viac detí.
Problémy začínajú aj s trénermi,
akoby mladí ľudia, bývalí hráči ne-
mienili vychovávať svojich nasledo-
vníkov. Aj problém telocviční by do
blízkej budúcnosti vyriešila vo Svi-
te výstavba novej športovej haly,
tradícia športu by si to aj pri 75. vý-
ročí určite zaslúžila.

Podakoval: M. Jurčák 
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Basketbalová sezóna ukončená
Mesiacom máj sa ukončila basketbalová sezóna 2007/2008

aj v BK Chemosvit. Aká bola, o tom sme sa porozprávali s Vladi-
mírom Mlynským, manažérom BK.

Celkom 177 aktívne hrajúcich
basketbalistov v 22 družstvách od
najmenších školákov, mládeže, do-
spelých, rodičov, starých rodičov,
rekreačných športovcov a basket-
balistov z basketbalových klubov zo
Svitu i Popradu sa striedalo nepre-
tržite na palubovke od rána od
8.00 h. až do večera do 22.00 h.

Družstvá sme rozdelili do skupiny
A a skupiny B, nevyhodnocoval sa
každý zápas zvlášť, ale skóre sa na-
čítavalo od rána. Večer sa zastavilo
na skóre 618: 520.

Podujatie zaujalo aj množstvo di-
vákov. V rámci programu prebehla
súťaž o najzaujímavejší kôš, v ktorej
zvíťazil Jakub Uličný. Všetci účastní-
ci vytvorili základný rekord o najväč-
ší počet driblujúcich hráčov na ih-
risku. Počas jednej minúty driblova-

lo na ihrisku spolu 130 hráčov. 
V programe ďalej vystúpili členo-

via 3AL  cyklotrialového klubu a ta-
nečná skupina Hustle z Popradu.
Športovú atmosféru doplnil fan klub
basketbalistov Chemosvit Svit. Po-
poludní  sa uskutočnila autogramiá-
da extra ligových basketbalistov
tohto klubu.

Basketbalový maratón bol úspeš-
ný, záujem oň bol veľký. Atmosféra
bola vynikajúca, každý mal mož-
nosť zahrať si. Cieľom jeho organi-
zácie bolo podporiť pohybové akti-
vity obyvateľov mesta a  umožniť
deťom a mládeži aktívne a netradič-
ne využiť voľný čas, prezentovať
činnosť basketbalových krúžkov a
klubov v meste a podnietiť dalších k
pohybovej aktivite.         

--nnkk--

Basketbalový maratón
8. mája 2008 celý deň patrila športová hala  Združenej stred-
nej školy vo Svite basketbalistom. Konal sa v nej druhý ročník
Basketbalového maratónu. Hlavným organizátorom bolo Cent-
rum voľného času, spolupracovalo s Mestom Svit a MŠK Iskra
Svit.

Futbalisti Svitu súťaž s
prevahou vyhrali (veď po
28. kole boli s náskokom
19 bodov pred druhým
Popradom „B“) a už sa
môžu pripravovať na začia-
tok súťaže v IV. lige, ktorá
zrejme bude náročnejšia
ako to bolo v V. lige.

Skúsený kolektív funkcio-
nárov a futbalistov v FK Svit
na čele s prezidentom klu-
bu Ing. Petrom Ferjanče-
kom, športovým riaditeľom
Mgr. Vincentom Semanom
a trénermi Mgr. Milanom
Krišandom a Viliamom
Nemčkom a celým reali-
začným tímom určite pri-
pravia družstvo tak, aby v
tejto vyššej súťaži hrali dô-
stojnú úlohu, vernú tradícii
futbalu vo Svite. O úspech
v sezóne 2007 - 2008 sa
pričinili pod vedením tréne-
rov Milana Krišandu a Vilia-
ma Nemčka, vedúceho
družstva Igora Richnavského, ma-
séra Igora Richnavského ml. a leká-
ra MUDr. Jozefa Chlebeca títo hrá-
či:  Richard Marušák, Marek Mele-
ky, Ján Marhefka, Ján Marton, Ja-
roslav Jína, Rastislav Medvec, Ro-
doslav Krišanda, Adrián Tropp, Ju-
raj Jarkuliš, Marcel Fridman, Ján
Diabelko, Marek Turcsányi, Peter
Handzuš, Róbert Kromka, Lukáš

Hudáč, Peter Rataj, Juraj Geršič,
Rastislav  Polakovič, Tomáš Rus-
nák, Stanislav Koch ml., Marek Ga-
žura, Jozef Karkoška, Tomáš Ko-
stolník, Slavomír Čarnota, Marcel
Valluš, Tomáš Barabas.

Tak teda športová verejnosť gratu-
luje futbalistom FK Svit k postupu
do IV. ligy so želaním úspechov v
nasledujúcom súťažnom ročníku
2008/2009.                           --áákk--

Futbalisti do vyššej súťaže
FK Svit, nováčik v sezóne 2007/2008 v V. lige skupina sever - zá-
pad sa už 5 kôl pred koncom súťaže stal víťazom. V nedeľu 1. jú-
na pred zápasom 28. kola so Zborovom (5:2) družstvo prevzalo
od zástupcov VFZ a OFZ Pohár a diplom za 1. miesto v súťaži, kto-
rá sa skončí pre FK Svit 15. 6., kedy o 16.00 h hostia v posled-
nom zápase 30. kola futbalistov z Chminianskej Novej Vsi.

Kapitán futbalového družstva R. Maru-
šák pri preberaní pohára za I. miesto.

Foto: M. Jurčák
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V kategórii starších sa hralo v dvoch skupi-
nách. V prvej skupine na seba narazili najlep-
šie družstvá, ktoré predviedli oku lahodiaci ho-
kejbal. Medzi dôležité zápasy patrili určite bo-
je o postup do semifinále medzi domácimi
družstvami Canada a Podskalka Coyotes, po-
stupujúcim sa stali Coyoti. V semifinále sa
stretli družstvá Rusko, All Stars, Coyotes a Al-
koholix team. Najdramatickejším zápasom
týchto štyroch družstiev sa stal zápas Rusko -
Podskalka Coyotes. O postupujúcom do finá-
le muselo rozhodnúť predĺženie, v ktorom vy-
hralo Rusko 4:3. Finále medzi družstvami
Ruska a All Stars bolo pekným vyvrcholením
celého dňa. Víťazom sa stali All Stars, ktorý

dokázali streliť 2 góly,
pričom Rusko iba je-
den. 

Konečný výsledok
turnaja v mládežníc-
kej kategórii bol: 1.
All Stars, 2. Rusko
a 3. Podskalka Coyo-
tes. 

Konečný výsledok v žiackej kategórii: 1. La-
my Svit – Pod Skalkou, 2. Poprad Devils, 3.
HC Orasito Poprad.

Túto športovú akciu z pohľadu účastníkov
hodnotíme ako vydarenú. Poďakovanie patrí
aj Ľ. Leskovjanskému za rozhodovanie a Klu-

bu rozvoja športovej a kultúrnej činnosti v Pod
Skalke za podporu turnaja a vecné ceny. Teší-
me sa na ďalší turnaj niekedy koncom letných
prázdnin.                               Lukáš Jančík

S medailami pre Svit
V sobotu 31.5.2008 sa v Košiciach uskutočnili
Majstrovstvá východoslovenskej oblasti v atletike
dospelých ,kde Janka Kolláriková zvíťazila v behu
na 100m prekážok a v skoku do diaľky, v behu
na 200m bola tretia. Na druhom mieste sa v ho-
de oštepom umiestnila Paťa Stenchláková, v sko-
ku do diaľky si tiež prevzala striebro.           --llpp--

Mládežnícky hokejbalový turnaj
Na hokejbalovom ihrisku Pod Skalkou sa 24. mája 2008 pod
vedením domáceho hokejbalového mužstva Podskalka Coy-
otes a Centra voľného času uskutočnil nultý ročník hokejba-
lové turnaja Hokejbal Cup 2008. Súťažilo sa v dvoch skupi-
nách: žiaci a mládež. V skupine žiakov súťažili 4 družstvá. Su-
verénne vyhralo domáce mužstvo Lamy na čele s najlepším
strelcom Tomášom Jančíkom. 

Ráno o 8.00 h. odštartoval pr-
vých plavcov primátor mesta
PaedDr. Rudolf Abrahám a po-
tom sa v plaveckých dráhach až
do večera striedali plavci všet-
kých vekových kategórií – chlap-
ci, dievčatá, mládež, dospelí na-
dšenci i celé rodiny. Aktívne plá-
valo 149 plavcov. Spolu zaplávali
72 425 metrov, čo je priemer na
plavca 486 metrov. V porovnaní s
prvým ročníkom je to síce pod-
statne menej (205 účastníkov,
105 450 m a priemer na plavca

575 m), ale atmosféra bola vý-
borná. Každý, kto prišiel a plával,
urobil niečo pre svoje zdravie.
Všetci účastníci dostali účastníc-
ke listy.

Spoluorganizátormi boli Cent-
rum voľného času, plaváreň, zá-
kladné i stredná škola. Patrí im
poďakovanie za jeho realizáciu.
Organizátori dúfajú, že v budúc-
nosti bude účasť obyvateľov
mesta na plaveckej štafete väč-
šia.

N. Kumorovitzová

Plavecká štafeta

Bežci v máji
11. 5. 2008 Veľká Lomnica - Lomnická dva-
nástka
Ženy nad 35 rokov: 
1. Danica Božová (bez rozdielu veku 2.)
Muži nad 60 rokov: 2. Stanislav Miškár
18.5.2008 Spišská Nová Ves - Májová hodi-
novka Jozefa Česlu
Ženy nad 35 rokov:
1. D. Božová (bez rozdielu veku 4.)
Muži nad 60 rokov: 1. S. Miškár 
31. 5. 2008 Martin - Beh k srdcu SNP - Maj-
strovstvá SR v polmaratóne mužov a žien (112
pretekárov, z toho 15 žien)
Majstrovstvá Slovenska - ženy bez rozdielu
veku: 4. D. Božová.

Plavecká štafeta sa konala 28. 5. 2008 v plavárni vo Svi-
te. Po úspešnom zorganizovaní prvého ročníka a priazni-
vom ohlase účastníkov sa mali možnosť obyvatelia mes-
ta zapojiť do ďalšieho, v poradí už tretieho tohtoročného
športového podujatia, ktoré si stanovilo za cieľ zapojiť čo
najviac obyvateľov do aktívneho pohybu.

Do reprezentácie
František Gallik potvr-

dil v poslednú májovú ne-
deľu v Prahe - Stromovke
oprávnenosť nominácie
do reprezentačného
družstva ultramaratóncov
Slovenska.

V 12-hodinovom behu
spomedzi 20 štartujúcich
z Česka, Slovenska, Ne-
mecka a USA obsadil v
absolútnom poradí bez
rozdielu veku vynikajúce
2. miesto. V tropickej ho-
rúčave zabehol 116, 701
km, čím sa stal suverén-
nym víťazom kategórie
veteránov.

RNDr. Danica Božová

Na foto víťazné družstvo: Matej Valluš, Tomáš
Jančík, Lukáš Mrváň a Ľubomír Dzurňák.


