
Krížová cesta ulicami mesta
„Jeho rany vás uzdravili.“ (1Pt 2, 24)

Na konci pôstneho obdobia, 2. apríla 2010, vás pozývame na „krížovú cestu“ ulicami mesta Svit.
Chceme na tejto púti uvažovať nad krížom, ktorý vzal Ježiš  na svoje plecia za každého jedného z
nás. Do programu budú zapojené mnohé spoločenstvá, ktorých činnosť je spätá s našim mes-
tom. 

Krížová cesta začne od Mestského úradu o 10. 30 hod. po ulici Štúrovej a zakončí sa pri misij-
nom kríži pred katolíckym kostolom.                               Ing. Mgr. Martin Kakalej, kaplán Svit

VZN č. 5/2010 o pod-
mienkach poskytovania

dotácií z rozpočtu Mesta Svit
bolo schválené, rovnako ako
uzatvorenie Inominátnej
(nepomenovanej) zmluvy
na prenájom priestorov v
budove, kde sídli Mestský

úrad Svit s ÚPSVaR Poprad
(súčasným vlastníkom budo-
vy) a s tým súvisiace rozpočto-
vé opatrenie na položke pre-

Mestské zastupiteľstvo Svit prerokovalo

Mesto extralige pomôže
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V úvode februárového stretnutia poslancov vystúpil zástupca spoločnosti Ami-
Tel, s. r. o. a prezentoval investičný zámer – výstavbu Metropolitnej optickej siete
v meste Svit, čo poslanci vzali na vedomie. Bola podaná písomná a aj ústna od-
poveď na interpelácie z predchádzajúceho zasadnutia a informácia o prijatých
opatreniach (zatekanie v bytovom dome č. 252, nová časť cintorína) a na rad priš-
lo schvaľovanie Dodatku č. 1/2010 k VZN Mesta Svit č. 4/2008. Tento rieši čas
prevádzky pohostinských a reštauračných zariadení v súvislosti s pretrvávajúcimi
sťažnosťami občanov na rušenie nočného pokoja. Všetky takéto zariadenia sa po-
sudzovali podľa vzdialenosti od bytových domov a návrh komisie, ktorá sa týmto
zaoberala, bol po vystúpení niektorých poslancov schválený. Takže ich prevádz-
ková doba je vymedzená časom od 6.00 hod. do 24.00 hod. Zariadenia Baba, Ko-
liba a Pištolník (Pod Skalkou) môžu mať otvorené maximáne do 2.00 hod. 

Ku Dňu
učiteľov

Všetko sa pominie. Čas detstva. Prvá
láska. Mladosť. Len školské lavice
a ďalšie priestory škôl a školských zaria-
dení sa nemíňajú naším spomienkam, kto-
ré nám vrástli do pamäti spolu s obľúbe-
nou hračkou, prvým bozkom, či vyda-
reným huncútstvom. Tieto spomienky
vždy patria k tým najživším i najkrajším. Za-
budneme mená niektorých spolužiakov aj
ľudí, s ktorými sme sa v živote stretli, ale
nie mená pedagógov, ktorých sme mali ra-
di, ktorí nás mali radi.

Vážení pedagogickí pracovníci,

oslávite svoj sviatok DEŇ UČITEĽOV
v čase, keď sa príroda prebúdza zo zim-
ného spánku, všetko pučí, kvitne, ožíva,
získava nové farby. Medzi týmto zázrakom
prírody a prácou učiteľa sú paralely. Opa-
trujete krehké detské púčiky, aby z nich
raz boli kvety, ktoré potešia každého, kto
k nim privonia. Veľa ušľachtilých rastlín
skrýva vaše meno, veľa púčikov čaká na
vaše pohladenia. Váš čas neohraničujú
kalendárne roky, ale zvonenie zvončeka
v škole a vy ste srdcom tohto zvuku, ktorý
zostáva navždy v ušiach. Vy nestarnete,
ale rastiete do ľudskej krásy spolu s vašimi
žiakmi, vy ste vychovali aj pre naše mesto
generácie schopných a dobrých ľudí. Po-
znám z vlastnej skúsenosti ten nádherný
pocit vidieť svojho bývalého žiaka na poste
lekára, počítačového odborníka, umelca,
športovca, či zručného majstra..., poznám
ten zadosťučiňujúci pocit, keď sa vám do-
stane poďakovanie od bývalého žiaka.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia! 

Dovoľte, aby som vám k sviatku peda-
gógov zaželal všetko len to najkrajšie
a najlepšie. Spolu s vašimi bývalými
i terajšími žiakmi vyslovujem prosté ľudské
ĎAKUJEME za vašu každodennú prácu. 

Mgr. Ján Ryša
ved.odd.kultúry, školstva a športu MsÚwww.svit.sk

Šťastný detský smiech, radosť, šantenie, nevinné očká... to všetko patrí k naj-
väčšej udalosti fašiangového obdobia - detskému karnevalu. Bližšie na str. 4.

(Pokrač. na 2. str.)



Odchody autobusov len za peniaze
Po niekoľkých rokoch uverejňovania odchodov autobusov zo Svitu na všetky sme-
ry sme mali snahu urobiť tak i tento rok. Bohužiaľ, na SAD v Poprade nám bolo oz-
námené, že nám potrebný podklad nemôžu dať. Vydali totiž samostatný cestovný
poriadok, ktorý si každý záujemca môže zakúpiť v informačnom centre na autobu-
sovej stanici v Poprade za cenu 1,30 eur. Cestovný poriadok pre MHD je aktuali-
zovaný a platí od 1.marca 2010. Nájdete ho v týchto novinách na str. 12.       -red-

Na začiatku februára  požiadalo
Mesto Svit Podtatranskú vodáren-
skú prevádzkovú spoločnosť, a.s.
so sídlom Hraničná 662/17, Poprad
o skúšku vzorky vody, ktorá bola
odobratá zo studničky, nachádzajú-
cej sa v juhovýchodnej časti nášho
mesta, za areálom Hotela Mladosť.

Skúškou odobratej vzorky bolo zis-
tené, že voda v studničke vyhovuje po-

žiadavkám NV SR č. 354/ 2006 na
kontrolu kvality vody určenej na ľudskú
spotrebu, čo znamená, že je nezávad-
ná a pitná. Samotný protokol o skúške
vzorky vody bude umiestnený pri stud-
ničke, a tak si občania budú môcť de-
tailne preštudovať, aké prvky a v akom
množstve naša voda zo studničky ob-
sahuje.

Ing. A. Kromková

nájom nebytových priestorov vo
výške 16 990 €. 

Na zasadnutí zaznela aj podrobná
informácia o konkrétnych in-
vestičných akciách v meste a
poslanci schválili rozpočtové
opatrenie č. 10/2010 vo výške
200 tisíc € na kapitálové aktivity pr-
vého polroka 2010. 

Ďalším bodom programu bola
Športová hala a jej prevádzko-
vanie. Po komentári J. Ryšu sa
rozvinula diskusia poslancov, ktorá
vyústila do schválenia ďalších roz-
počtových opatrení – navýšenia
rozpočtu na kapitole CVČ o 4
700,- € na zabezpečenie prevádz-
ky tejto haly a presunu výdavkov na
energie ŠH z kapitoly Bytového
podniku Svit,s. r. o. na kapitolu
CVČ. 

Jednohlasne odsúhlasili zahra-
ničnú služobnú cestu primáto-
rovi a trom poslancom do poľ-
ského družobného mesta Knu-
rów v júni 2010. 

Na záver plánovaného programu
bolo schválené odkúpenie podi-
elu budovy autobusovej stani-
ce od SAD, a. s., Poprad za ce-
nu 10 710 € a poslanci súhlasili s
uzavretím zmluvy o budúcej ná-
jomnej zmluve na pozemky au-
tobusového stanovišťa a miest-
nosti pre vodičov. 

Interpelácie sa začali vystúpe-
ním poslanca J. Timkoviča. Ten
predniesol sťažnosť niektorých ob-
čanov na výmole na cestách,
požiadavku niektorých dôchodcov
na ľahšiu a prehľadnejšiu orien-
táciu na mestskej webovej
stránke – akúsi rubriku „aktuál-
ne povinnosti občana“. Posled-
ná interpelácia poslanca J. Timko-
viča sa týkala výmeny žiariviek
vo verejnom osvetlení – bola
mu daná okamžitá odpoveď. Sto-
žiare sa meniť nebudú, nové sú len
žiarivky a celú rekonštrukciu vyko-
náva firma O. S. V. O z Prešova
(viac na str. 11).

L. Potočný sa opýtal riaditeľa
TS, či je monitorovaný most do
Lopušnej doliny, ktorý bol TS
mesta Svit opravený a v súčasnosti
je opäť vo veľmi zlom a nevyhovujú-
com stave. Zaznela odpoveď J.
Žiaka, že na túto akciu je vypraco-
vaný projekt a statický posudok,
avšak problém je s financovaním –
vyslovil myšlienku združenia finanč-
ných prostriedkov od subjektov,
ktoré v tejto lokalite prevádzkujú
rôzne služby. I. Zima sa zaujímal o
cestovný poriadok – odchody
autobusov zo Svitu. Po informá-
cii V. Žoldákovej, že SAD ho tento-
krát Mestu neposkytne z dôvodu
vydania vlastného CP, došlo k ná-
vrhu, aby sa napriek tomu svojpo-

mocne spracoval a vydal v aprílom
čísle novín. Na druhú otázku I. Zi-
mu, dokedy bude nový novinový
stánok pri Optike zaznela odpo-
veď, že do vybudovania supermar-
ketu Billa. 

L. Jašš podal návrh, aby sa do
budúcnosti kompletizovali dôle-
žité mestské nariadenia – vrá-
tane zakomponovaných dodatkov a
zmien. 

Diskusia sa otvorila listom A.
Kalakaja – konateľa Mestské-
ho kolkárskeho klubu, ktorým
poukazuje na havarijný stav bu-
dovy kolkárne (zamočenie pries-
torov, popraskané radiátory, ple-
seň a pod.) a žiada Mesto o pomoc
pri riešení tohto problému, ktorý
bol zavinený neodborným odobra-
tím regulačnej stanice a jej pre-
miestnením do Športovej haly. Pro-
blémom sa bude zaoberať Bytový
podnik Svit, s. r. o. Pokračovalo sa
schvaľovaním zmeny v Zása-
dách prenájmu nebytových
priestorov z dôvodu podpory
basketbalového A-družstva
(dospelých) formou zvýhodneného
nájmu za minimálnu cenu 0,03€.
Táto otázka vyvolala živú diskusiu. V
nej Ľ. Rešovská vyjadrila nesú-
hlas s tým, aby Mesto sponzoro-
valo extraligu. M. Lopušniak sa
vyjadril, že aj iné mestá, napr.
Handlová podporuje svoj klub a eš-
te väčšou čiastkou, M. Berkeš sa
vyjadril, že takto nepriamo sa pred-
sa zo strany Mesta podporuje aj

futbal dospelých, nakoľko majú
k dispozícii štadión za rovnako vý-
hodných podmienok. S. Ľ. Rešov-
skou súhlasil aj I. Zima a hlasova-
ním sa väčšina – 6 poslancov vy-
jadrila za prijatie tejto zmeny – tak-
že basketbalistom bude daná
takáto nepriama „dotácia“. 

V ďalšom bode poslanci schválili
predĺženie nájomnej zmluvy s
VÚB, a. s., na obdobie nastávajú-
cich 5 rokov s odporúčaním primá-
torovi rokovať aj o výške nájmu. 

Následne schválili odpredaj žia-
dateľom dvoch priľahlých po-
zemkov a dvoch pozemkov
pod stavbami, schválili predlože-
nie žiadosti Mesta Svit o nená-
vratný finančný príspevok pre
výstavbu Domu seniorov a jeho
spolufinancovanie vo výške 5 % z
celkových oprávnených nákladov.
Schválili začatie procesu obsta-
rávania zmeny ÚPM Svit na zá-
klade žiadosti firmy MIVA, s. r.
o. Svit.

M. Bezák sa opýtal na rokova-
nie s Chemosvitom a. s. ohľa-
dom ďalšej spolupráce, primá-
tor povedal, že zatiaľ k nemu z
dôvodu zdravotných problémov ge-
nerálneho riaditeľa spoločnosti ne-
došlo. Plánuje sa však v blízkej do-
be. Na konci rokovania sa o slovo
prihlásil prísediaci občan J. Pito-
ňák, ktorý navštevuje zasadnutia
pravidelne a poďakoval prítomným
za verejné osvetlenie. Vyslovil s ním
maximálnu spokojnosť. -vž-
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Mestské zastupiteľstvo vo Svite

Aj v časti Pod Skalkou – na stanovišti autobusov
sú už od januára tohto roku nainštalované hodiny
pre verejnosť – presne také, ako vo Svite.

V studničke je voda výborná!

(Dokončenie z 1. strany)

Zmeny vo výbore ZO JDS
Na výročnej členskej schôdzi ZO Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svite začiat-
kom februára 2010 bol zvolený na 3-ročné funkčné obdobie aj 9 - členný výbor
ZO a 3-členná revízna komisia. Na prvom zasadnutí novozvoleného výboru ZO
16. 2. 2010 členovia za predsedu ZO JDS zvolili Mgr. Miroslava Jurčáka, za
podpredsedu Bernadetu Točekovú, tajomníčku Annu Gejdošovú a poklad-
níka Ing. Jozefa Rusnáka. Členmi výboru sú: Mgr. Michal Multáň, Pavol Zá-
hradník, Mária Janigová, Blažena Bendíková a Anna Lapšanská. Členmi re-
víznej komisie sú: Alexander Tokár, Vladimír Vlha a Michal Želonka.



Keďže je potrebné pristupovať k oceňovaniu čo najobjektív-
nejšie, každoročne sa aj prostredníctvom týchto novín obra-
ciame na širokú verejnosť, aby nám písomne (do konca aprí-
la 2010) doručila svoje návrhy na ocenenie osobností Ce-
nou mesta pre rok 2010.

Je potrebné, aby tieto osobnosti spĺňali nasledujúce kritériá
určené štatútom mesta:

− vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky ve-
deckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-
prospešnej činnosti.

− významné pričinenie sa o hospodársky a kultúrny
rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí

− činnosť pri záchrane ľudských životov, majetku
mesta a jeho občanov

To sú kritériá na udelenie Ceny mesta Svit – udelenie Ceny
primátora je v kompetencii primátora a je v hierarchii ocenení
za Cenou mesta. Ak však máte návrhy, radi ich prijmeme a bu-
deme o nich rokovať.

Návrhy zasielajte na adresu: Mestský úrad, Hviezdosla-
vova 33, 059 21 Svit.

Veríme, že aj tohoto roku sa nám s Vašou pomocou podarí
nezabudnúť na nikoho, kto si takúto pozornosť zaslúži.

-vž-

ZOZNAM PRIJÍMATEĽOV 2% DANE PRE ROK 2010 VO SVITE
Prijímateľ IČO Adresa

Občianske združenie Folklórny súbor JÁNOŠÍK - SVIT 17068746 Dom kultúry,P.O.BOX č. 24

Občianske združenie Rodič.združ. pri ZŠ, Mierová ulica 134, Svit 17319617 Mierová ulica 134

Občianske združenie Familiaris 42037417 Kpt.Nálepku 105

Občianske združenie Združenie hl. kontrolórov miest a obcí Slovenska 00628581 Hviezdoslavova 33

Občianske združenie Slov. rada rodičovských združení pri MŠ Školská Svit  17319617 Školská 21

Občianske združenie Združenie rodičov pri ZUŠ 42037913 Kpt.Nálepku 100

Občianske združenie Detský famózny svet 37788175 Štúrova 242/42
Občianske združenie Hokejový klub Svit - Podskalka 31997741 Mlynská 8

Občianske združenie Slov. rada rodičovských zdr. pri MŠ ul. Mierová Svit 17319617 Mierová
Neziskováorg.poskyt.
všeob.prosp.služby Futbalový klub Svit 37936310 Štefánikova 284

Účel.zar.cirkvi 
a nábožen.spol. Katolícke biblické dielo 37790510 Jilemnického 32/A

Nadácia CHEMOSVIT Nadácia CHEMOSVIT 37884867 Štúrova 101

Občianske združenie Atletický oddiel Svit 37883071 Školská 27

Občianske združenie Rodičovské združenie pri ZŠ Komenského Svit 37880578 Komenského 2

Občianske združenie Dychová hudba Sviťanka 31949037 Mierová 163

Občianske združenie Mestský kolkársky klub 37884841 Štefánikova 317

Občianske združenie Klub plastikových modelárov 31981330 Jilemnického 3

Občianske združenie Športový klub Horal-Alto Slovakia 37795741 Mierová 84

Občianske združenie Spevokol SENIOR 42086264 Skalná 19

Občianske združenie Miešaný spevácky zbor Laudamus 42078148 Jilemnického 32/A 

Občianske združenie Umelecký klub Fantázia 42083354 Jilemnického 21

Občianske združenie Združenie priateľov Združenej strednej školy 42083711 Štefánikova 38

Občianske združenie Ľudová hudba Bystrianka 42085829 Sládkovičova 34/1

Občianske združenie MO Slovenského rybárskeho zväzu 178209
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Jilemnického 948

Ceny mesta Svit 
Aj tohto roku sa budú udeľovať a odovzdávať naj-

vyššie mestské ocenenia ľuďom, ktorí sa význam-
nou mierou podieľali na rozvoji mesta v rôznych
oblastiach života. Udeje sa tak ako vždy v rámci
slávnostného zasadnutia MsZ, ktoré sa bude ko-
nať v júni 2010 počas Dní mesta Svit. Tejto sláv-
nosti sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia – teda
široká verejnosť.

Fašiangové stretnutie seniorov
Posledný fašiangový deň sa rozhodli spolu zabávať i členovia

Klubu dôchodcov Pod Skalkou, Svitskí seniori, členovia JDS,
Únie žien Pod Skalkou a Spevokol Senior.

Program, ktorí si seniori pripravili vo „vlastnej kuchyni“ pozostával
s veselých vystúpení – počnúc básňou B.Bendíkovej cez pesničky Spe-
vokolu Senior a tanec „Do karičky“, scénky, až po spoločnú tanečnú zá-
bavu, o ktorú sa postarala ľudová hudba Bôrik pod vedením E.Horňáka,
ktorej basa bola pochovaná a počas pôstneho obdobia odložená.

V Kultúrnom dome Pod Skalkou lákavo voňali zabíjačkové špeciality,
nik neodišiel hladný, alebo smädný. Poniektorí si odniesli aj ceny
z tomboly a určite všetci si odniesli dobrú náladu a pookriatie na duši.     

red.

Členky Únie žien vo Svite si tiež pochutili na fašiangových šiškách
a dobrom čaji...
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Veľký detský karneval, ktorý sa konal 12.fe-
bruára 2010 v Športovej hale sa stretol s pre-
vahou tých menších návštevníkov. Privítala ich
veľmi pekne vyzdobená hala, za čo patrí po-
ďakovanie ZUŠ vo Svite, konkrétne p. A. Ko-
lumberovej. Masiek bolo aj s ohľadom na
chorobnosť detí a iné karnevaly trošku menej
ako obvykle, ale o to viac miesta mali na tan-
covanie a vyšantenie. Program poskytol TŠ
Štýl, UK Fantázia, ZŠ Mierová ul. a spevácky
ho oživila Nika Remeňová. Tombola, samo-
zrejme, potešila najmä výhercov, niektoré
masky, ktoré vy-
brala porota boli oce-
nené. Tanec a radosť na
palubovke dominovali. Vďaka
patrí Mestu Svit, CVČ a všetkým
účinkujúcim.                           -red-

Každý pozná palacinky, ale pala-
cinkový deň už málokto. Je to tzv.
Fašiangový utorok, posledný deň
pred Popolcovou stredou, kde sa v
tento deň pred pôstom robila veľká
hostina a dojedali sa všetky dobroty. 
A tak sa vlastne palacinky stali akýmsi

symbolom tohto dňa – gazdinky zistili, že
je to jedlo, v ktorom sa dajú dobre spo-
trebovať zvyšky mlieka, tukov a vajíčok.
Palacinkový deň sa stal vraj druhým naj-
obľúbenejším britským rodinným sviatkom po Vianociach. V tomto duchu sa niesla aj naša
školská oslava, ktorú zorganizovali p. učiteľky anglického jazyka J. Dikantová, M. Faixová
a B. Ondrušková. 9. februára 2010 sa konal v poradí už druhý ročník Palacinkového dňa pre
žiakov 3. a 4. ročníkov. Toto popoludnie sa nieslo v znamení ochutnávky palaciniek, vedo-
mostných a športových disciplín súvisiacich práve s týmto dňom. Deti si vytvorili štyri družstvá
so skutočne originálnymi menami: Delfíny, Špindírky, One cool a Ultrazvuk. 

Celé popoludnie vládla dobrá nálada, radosť a smiech rozžiarili detské tváre a už teraz vie-
me, že tejto tradícii ostaneme verní aj na budúci školský rok.

Vyučujúce anglického jazyka, ZŠ Mierová, Svit

Najmenší bol dvojmesačný sobík

Palacinkový deň na Mierovej škole

S L O V E N S K Á   
S P E L E O L O G I C K Á   

S P O L O Č N O S Ť

pozýva všetkých jaskyniarov i priaznivcov
jaskyniarstva

na medzinárodné stretnutie speleológov

S P E L E O M Í T I N G   
2 0 1 0

dňa 17. apríla 2010 od 9. hodiny
do Domu kultúry vo Svite 

Po otvorení Speleomítingu budú oce-
není jaskyniari Slovenskej speleologickej
spoločnosti za významné speleologické
aktivity na Slovensku a v zahraničí. 

Na podujatí speleológovia budú počas
celého dňa prezentovať slovom a audio-
vizuálne na kinoplátne svoje výsledky
prieskumu, výskumu jaskýň a krasu u nás
i vo svete za uplynulý rok.

Program:
• objavy členov Slovenskej speleolo-

gickej spoločnosti na Slovensku a v za-
hraničí

• expedície, poznávacie cesty
• novinky a zaujímavosti z oblasti spe-

leológie
• výstava mapovej a fotografickej doku-

mentácie

Na záver budú vyhlásení víťazi di-
váckej ceny za:

• najhodnotnejší príspevok z domácich
lokalít

• najhodnotnejší príspevok zo zahra-
ničných lokalít

• najlepšiu panelovú dokumentáciu

Oľga Miháľová,
organizátorka Speleomítingu

Karneval sa hmýril zaujímavými maskami, ktoré svedčili nielen o nápaditosti mami-
čiek, ale aj o veľkom tešení sa detí. Na obr. UK Fantázia.                Foto: M. Jurčák

Vydarenýkarneval



Nový školský zákon priniesol
do školstva mnoho zmien, ktoré
nie všetky priniesli pozitívne
reakcie učiteľov či žiakov, ale v
niečom nám predsa umožnil
inovovať vyučovanie podľa pod-
mienok školy či záujmu žiakov. 

V rámci školského vzdeláva-
cieho programu sme si teda ho-
diny prírodovedy v 1.ročníku
spestrili učivom o profesiách
svojich rodičov a prostredníc-
tvom exkurzií sme nazreli do za-
mestnaní našich ockov či mami-
čiek.

V spolupráci, s ochotou a po-
mocou rodičov a samozrejme ich
vedúcich sme absolvovali množ-
stvo zaujímavých návštev na pra-
coviskách rôznych povolaní.

Najskôr to bola Slovenská
pošta, kde nám ukázali celú

cestu poštových zásie-
lok. Navštívili sme aj
alergologickú ambulan-
ciu s podrobným výkla-
dom o nástrahách vzni-
ku rôznych druhov aler-
gií, ale boli sme aj na po-
lícií, kde sa žiaci dozve-
deli o rôznych zásahoch
a prípadoch polície. Po-
zvali nás aj na Mestský
úrad vo Svite, kde nás
privítal samotný pán pri-
mátor a nazreli sme do
rôznych oddelení úradu.

Okrem administratív-
nych povolaní sme mali možnosť
nahliadnuť aj do výrobnej sféry a
deti videli montáž elektrosúčias-
tok do zváračiek vo firme MAHE
a výrobu potlače fólií vo firme
P.K.I. Slovakia. Videli sme prá-
cu ľudí počas plnej prevádzky.
A hoci žiaci povolanie učiteľa

okúsili už na vlastne koži, s veľ-
kým záujmom sa opäť vrátili do
materskej školy, kde okrem
možnosti sa chvíľu pohrať, si
trošku ináč všímali svoju bývalú
pani učiteľku (mamku svojho
spolužiaka).

Bolo veľmi príjemné, nevšed-
né a zaujímavé vidieť prácu do-

spelých,bez ich ochoty a pomo-
ci by sa na mnohé miesta žiaci
len ťažko dostali. Za tieto zážitky
našich žiakov patrí veľké poďa-
kovanie našim rodičom, firmám
i Mestskému úradu, že nám to
umožnili.

Mgr. Monika Dudinská
ZŠ Komenského Svit

V teoreticko-praktickej časti
zvíťazila Veronika Mokráňová
(Spojená škola, Dominika Tatar-
ku, Poprad) pred Zuzanou Pe-
trovskou (ZŠ Mierová, Svit) a
Martinom Mlynárom (Osemroč-
né gymnázium Kukučínova, Po-
prad). Tesne za medailovou po-
zíciou na 4. mieste sa umiestni-

la Martina Papcúnová (ZŠ Mie-
rová, Svit).

V projektovej časti sa víťaz-
kou stala Martina Papcúnová
(ZŠ Mierová, Svit - na obrázku)
pred Zuzanou Petrovskou (ZŠ
Mierová, Svit) a Veronikou Mo-
kráňovou (Spojená škola, Do-
minika Tatarku, Poprad). Štvrté

miesto obsadil Michal Faix (ZŠ
Mierová, Svit).

Dvojice najlepších súťažia-
cich z oboch častí postupujú do
krajského kola, ktoré by sa ma-
lo uskutočniť 16. marca 2010 v
Prešove. 

Právo reprezentovať okres
Poprad si vybojovali:

Veronika Mokráňová (Spoje-
ná škola, Dominika Tatarku, Po-
prad) v teoreticko-praktickej
časti, Martina Papcúnová (ZŠ
Mierová, Svit) v projektovej čas-
ti a Zuzana Petrovská (ZŠ Mie-
rová, Svit) v oboch častiach tej-
to prírodovednej súťaže.

RNDr. Danica Božová, 
Foto Ing. A. Papcún
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V prevej februárovej dekáde sa uskutočnili okresné kolá
44. ročníka BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY kategórie C (žiaci
8.-9.ročníka ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gym-
názií). Novinkou v pravidlách bolo, že jednotlivé časti boli
vyhodnotené samostatne, a preto boli vytvorené i dve
výsledkové listiny.

Biologická olympiáda

Spoznávali sme povolania našich rodičov

Matematici súťažili
V okresnom kole matematickej olympiády pre 5. ročník základ-

ných škôl sa zúčastnili aj naše žiačky – Aneta Žugecová a Niko-
la Lásková z 5.B triedy. Talentovaná žiačka Aneta Žugecová ob-
sadila výborné 1. miesto a postúpila do krajského kola. Blahože-
láme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy v konku-
rencii 34 žiakov okresu. V krajskom kole budeme Anete držať
palce, aby sa jej darilo ako doteraz. Poďakovanie patrí aj učiteľ-
kám zo ZŠ – Batizovce.

Mgr. M. Mekelová, učiteľka ZŠ Komenského

Dejepisná olympiáda
V Poprade sa vo februári konalo okresné kolo dejepisnej olym-

piády žiakov II.stupňa ZŠ a osemročných gymnázií. Našu školu
v tejto súťaži reprezentovali traja žiaci – úspešní riešitelia škol-
ského kola súťaže – M. Javorská z VIII.A, Jakub P. Šalamon zo
VII. B a M. Krettová zo VI. B triedy. M. Javorská obsadila
v kategórii D 7. miesto, rovnako ako Jakub P. Šalamon v kategórii
E. V konkurencii 12 súťažiacich z deviatich škôl sa darilo M. Kret-
tovej, ktorá získala pekné 1. miesto v kategórii F a postúpila do
krajského kola súťaže, k čomu jej srdečne blahoželáme. Veríme,
že tento úspech povzbudí aj ostatných našich žiakov k ešte usi-
lovnejšiemu štúdiu histórie.

M. Berezovskijová, ZŠ Mierová

Žiaci 1. A triedy na ZŠ Komenského absolvovali ne-
tradičnou formou vyučovanie, pri ktorom navštevovali
zamestnania svojich rodičov. V priebehu mesiaca de-
cember a január absolvovali 7 exkurzií  rôznych povo-
laní.



„Preto sme zaviazaní ďakovať, chváliť,
uctievať, dobrorečiť a klaňať sa Tomu, 

ktorý nás mocne vyviedol z otroctva 
do slobody, zo smútku do radosti, 
z trúchlenia do jasania, 
zo zajatia k záchrane, z temnoty 
do veľkého svetla a chceme mu 
spievať novú pieseň:
HALLELUJAH !“

(záver židovskej sederovej večere)

Nech zmŕtvychvstalý Ježiš 
prežiari Vaše srdcia radostnou nádejou

nového života.

Praje Martin Kakalej, kaplán
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Sviatočná Veľká noc

Služby Božie v evanjelickom kostole vo Svite 
počas sviatkov Veľkej noci 2010:

28.3. 2010 Kvetná nedeľa 8.15 h   služby Božie
16.30 h  spoveď

1.4. 2010 Zelený štvrtok 18.30 h spoveď
2.4. 2010 Veľký piatok 8.15 h   služby Božie

9.30 h   spoveď
4.4. 2010 Veľkonočná nedeľa 8.15 h   služby Božie
5.4. 2010 Veľkonočný pondelok 8.15 h   služby Božie

Všetkým občanom Svitu prajeme radostné a požehnané veľkonočné sviatky, aby
Vzkriesenie, ktoré je víťazstvom Života, prinieslo medzi nás zmierenie,
porozumenie a pokoj.

Menom Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku vo Svite 
Daniel Midriak, ev. farár.

Bohoslužobné obrady Gréckokatolíckej cirkvi 
vo farnosti Svit počas sviatkov paschy

Veľký štvrtok       18:00   Strasti Ježiša Krista

Veľký piatok        16:30   Večiereň s uložením plaščenice,  poklona

20:00      Ukončenie poklony 

Veľká sobota        9:00   Poklona pred plaščenicou
18:00   Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

Nedeľa Paschy  4:30   Utiereň vzkriesenia, požehnanie jedál
9:30   Sv. liturgia

14:30   Večiereň

Svetlý pondelok   9:30   Sv. liturgia,  sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií

Svetlý utorok 18:30   Sv. liturgia

Vysluhovanie sv. zmierenia 
pred Veľkou nocou: 

SVIT
28. 3. 2010   od 13.30 - 17.00 hod.

Program bohoslužieb
v rímskokatolíckom kostole

sv. Jozefa:

SVIT

Zelený štvrtok (1. 4.)
len večer o 18:00 hod. 

Veľký piatok (2. 4.)
Krížová cesta ulicami mesta: 10.30 hod.
Obrady umučenia Pána: 15:00 hod.

Biela sobota (3. 4.)
Požehnanie jedál:  

15.00 hod.
Obrady vzkriesenia Pána: 19:00 hod.

Veľkonočná nedeľa (4. 4.)
7:30, 10:30 a 18:00 hod. 

Veľkonočný pondelok (5. 4.)
7:30, 10:30 hod.

večer sv. omša nebude

POD SKALKOU

Zelený štvrtok (1. 4.) 17:00 hod.

Veľký piatok (2. 4.)
Obrady umučenia Pána :

15:00 hod.

Biela sobota (3. 4.)
Požehnanie jedál:  

15.00 hod.
Obrady vzkriesenia Pána: 19:00 hod.

Veľkonočná nedeľa (4. 4.) 9:00 hod.

Veľkonočný pondelok (5. 4.)
9:00 hod.



Na 43.ročníku okresnej súťaže Vansovej Lomnič-
ka, ktorý sa konal koncom februára vo Svite  sú-
ťažilo 11 recitátoriek z okresu Poprad. Do krajskej
súťaže postúpili v kategórii do 25 rokov Michaela
Polovková z Gymnázia v Poprade a Patrícia Ploš-
čicová z Obchodnej akadémie Poprad.
V kategórii nad 25 rokov si prvenstvo vybojovali
Ľudmila Netíková  a Mgr. Jana Sosková – obidve
z Popradu. Prajeme im úspech aj v krajskom kole

a ďakujeme všetkým zúčastneným, porote, spolu-
organizátorom – POS Poprad, Mestu Svit a za
kvety B.  Froncovej.       Ľ. Kederová

predsedníčka OO ÚŽ
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� NARODILI SA
Adela Matušeková, Melánia Mlynarčí-
ková, Svetislav Kohút, Štefan Bočko,
Karolína Žembová, Lucia Slanináko-
vá, Alžbeta Čonková, Nelly Kušnirá-
ková, Lukáš Koky, Patrícia Čakyová,
Adam Mižigár, Samuel Šándor

� MANŽELSTVO UZATVORILI
Jozef Boron a Zuzana Radajová, Ján
Meleky a Ľudmila Sedliačiková, Milan
Uhrin a Jana Horváthová

� ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV
Magdaléna Jeseňáková, Štefan Rás-
tocký, Alžbeta Očvárová, Vasil Kuz-
miak, Emília Pitoňáková, Angela Cu-
níková
75 ROKOV
Emília Hricová, Ľudmila Miroškyno-
vá, Mária Brezinová
80 ROKOV
Justína Pekarčíková, Juliana Sýkoro-
vá, Mária Dunajová
85 ROKOV
Jolana Štefková, Mária Lunáčková,
Ján Líška, Alojsie Sieberová
90 ROKOV
Ľudovít Godiška

� NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Ján Zelina, Helena Gardošíková,
Alica Pribylincová, Ján Klein, Šte-
fan Bolisega, Mária Plištilová,
Štefan Martinka.

Spolocenská rubrikaˇ

INZERÁTY

Predám tatranský profil 
- perodrážka, brúsený
I. trieda 4,00 eur 

II. trieda 3 eur  
v ponuke aj dlážkovica a do-

končovacie lišty. Doveziem. 
Tel: 0915 863 227, 

0911 168 980.

� Kúpim garáž pri Záhradnej
ulici. Tel. 0908 989 925

� Predám záhradu, chata,
sklenník v osade Máj Svit.
Volať po 18,00 hod. Č.t. 7756
783.

� Predám kovovú smaltovanú
vaňu z bytového jadra vo
výbornom stave. Tel. 0905
905 384.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme Mestu, Pohrebným službám, Katolíckemu farskému úradu, Malému muž-

skému zboru a dychovej hudbe za vykonanie dôstojnej rozlúčky s našou zosnulou 
Valériou Bendíkovou.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za účasť na tomto obrade a za
všetky prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina

� � �

Uprimne ďakujeme touto cestou pánovi farárovi Midriakovi za dôstojnú rozlúčku so
zosnulým Ing. Petrom Kysuckým, 

ktorý nás navždy opustil 5.2. 2010 vo veku 64 rokov. Poďakovanie patrí aj osobné-
mu priateľovi Jamesovi Evansovi a celej rodine, priateľom, susedom a známym, ktorí
ho odprevadili na poslednej ceste 9.2.2010. Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Manželka a synovia

Salón BEAUTY RELAX 
„Kozmetika“

Renáta Šimonová
Hviezdoslavova 65, Svit

č.t. 0905 788 797

Srdečne vás pozývam na príjemné pohladenie tváre
a tela spojené s prekvapením ku sviatku žien!
Služby:
� masáže tváre, krku, dekolt (čokoláda a iné)
� špeciálne čistenie pleti (parafín, chemický peeling,

vypínacie a protivráskové masky)
� ampulková metóda regenerácie
� žehlenie tváre a vlasov
� depilácia studeným a teplým voskom
� predaj špičkovej kozmetiky
� regenerácia prístrojom
� dekoratívna vizáž
� poradenstvo v líčení a parfémoch
� spolupráca s plastickou a estetickou chirurgiou

Ponuka zaujímavej a úspešnej práce v kolektíve

Teším sa na vašu návštevu !

Snaha jednej zo skôr narodených
recitátoriek, A. Jakócsovej zo
Svitu, nevyšla nazmar. Naopak,
získala si potlesk a obdiv divákov.

Foto: Zuzana Ilčíková 

Mgr. Jana Sosková bude recitovať aj na
krajskej súťaži text „Chovanica“ od
Terézie Vansovej.

Pocta Terézii Vansovej 
a umeleckému slovu

Seniori Pod Skalkou
“schôdzovali”

Takmer 85 % členstva sa zúčast-
nilo výročnej členskej schôdze,
kde odznela hodnotiaca správa,
po ktorej sa rozprúdila živá disku-
sia k MHD a SAD v okruhu nášho
bydliska, ku problematike túlavých
psov, platbám za ich držanie,
kladne sa hodnotila rekonštrukcia
verejného osvetlenia. Nakoľko sa
schôdze zúčastnila aj poslankyňa
NR SR M.Gibalová, zazneli aj in-
formácie o Zákone o sociálnych
službách a súčasnej legislatíve.-r-

AK SI NEŽELÁTE
V prípade, že si neželáte, aby sa Vaše ju-
bileum, sobáš, resp. narodenie dieťaťa
zverejnilo v tejto rubrike, prosíme o
oznámenie v redakcii – MsÚ, č. dv. 219
č. t. 7875 114. 



16. 3.  
Deň ľudovej roz-
právky - celosloven-
ská súťaž  Hľadá sa
Dobšinský
• prehľadajte svoju do-

mácu knižnicu, pova-
lu, pivnicu, zájdite k babkám a dedkom a nájdite kni-
hy Pavla Dobšinského

• 16. marca s nájdenou knihou príďte do knižnice

• každá kniha dostane pamätnú pečiatku alebo značku

• knihovníčka si zapíše Vaše meno na lístok, vďaka
ktorému môžete pri troche šťastia pri losovaní získať
milú odmenu 

25. 3.  Čítajme si
-  9.00  – 15.00 hod. v priestoroch knižnice

tretí ročník celoslovenského detského čitateľského
maratónu  organizuje Linka detskej istoty pri SV pre
UNICEF v spolupráci so Slovenskou asociáciou kniž-
níc

17. – 24. 3. -  Novinky pre deti a mládež
- prezentácia kníh spojená s hovorenou 

bibliografiou pre žiakov základných škôl
26. 3. -  Noc s Andersenom
– medzinárodné podujatie
- rozprávkový večer v knižnici pre deti od 9 do 12 rokov

22. – 26. 3. Týždeň slovenských knižníc
v tomto týždni budú používateľom, ktorí sa chcú zapísať

alebo vrátiť upomínané dokumenty, poplatky odpuste-
né.

D. Šipošová

MAREC 
– mesiac knihy 
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História trochu inak
Je samostatným vedeckým pracovníkom Archeologického ústavu SAV
v Nitre - pracovisko Spišská Nová Ves, je známym archeológom a spe-
leoarcheológom – Mgr. Marián Soják PhD. Dvadsiateho januára zavítal
medzi nás.

A tak sme sa dozvedeli o starorímskom, pravdepodobne,  obchodníkovi, kto-
rý skončil  svoj život v Temnej jaskyni pod Spišským hradom i s dvadsiatimi
rímskymi mincami v dvoch kožených mešcoch. Dozvedeli sme sa o peňazo-
kazeckých  dielňach  v jaskyniach v Spiš. Teplici, v Letanovciach i v Poráči.
Videli sme filmovú rekonštrukciu života ľudí mladšej doby kamennej v jaskyni
Domica. Prezreli sme si mnoho artefaktov z praveku i stredoveku, stehennú
kosť jaskynného medveďa i ľudské lebky. A najmä - pútavou formou sme zís-
kali množstvo nových informácií a poznatkov.  

Členovia historického krúžku pri ZŠ na Komenského ulici

Občan mesta Svit Ľudovít GODIŠKA si 22. 2. 2010 v rodinnom kruhu
a v prítomnosti priateľov a známych pripomenul životné jubileum - 90 ro-
kov.
K tomuto peknému jubileu mu v uvedený deň prišiel zablahoželať aj poslanec MsZ
Jozef Kalakaj, ktorý je zároveň predsedom záhradkárskej osady Breziny vo Svite,
ktorej zakladateľom je spred viac ako 25 rokov aj Ľudovít Godiška. Pri tejto príleži-
tosti jubilantovi J. Kalakaj aj v prítomnosti podpredsedu ZO Breziny Michala Trhaja
odovzdal najvyššie záhradkárske vyznamenanie od Regionálneho výboru Sloven-
ského záhradkárskeho zväzu - “Vyznamenanie 1. stupňa”. 
Slávnostnú chvíľu jubilantovi, inak dlhoročnému členovi dychovej hudby vo Svite
spestril pesničkami harmonikár speváckeho zboru SENIOR Emil Horňák. 

Foto: M. Jurčák

Jubilant Ľ. Godiška
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� 3. februára hliadka mestskej polície pri plnení
kontrolnej činnosti zaznamenala pohyb osoby muž-
ského pohlavia vo veku asi 45 rokov. Tento muž ne-
dokázal hliadke predložiť doklady totožnosti
z dôvodu straty dokladov. Uviedol, že pochádza
z Liptovského Hrádku a volá sa Jozef F., prišiel do
Svitu na návštevu k rodine, ale nepamätá si jej me-
no. Po konfrontácii s miestnou OO PZ bol Jozef F.
kvôli dezorientácii hliadkou odvezený na SAD, kde
mu bol zakúpený lístok na autobus. Hliadka počka-
la na odchod autobusu. 

� 6. februára v popoludňajších hodinách odchá-
dzalo vozidlo spred hotela Mladosť. Vodič tohto vo-
zidla bol pod vplyvom alkoholu. Hliadke sa podarilo
na príjazdovej ceste vodičovi zabrániť v jazde. Na
miesto bola privolaná dopravná polícia. Po preve-
dení dychovej skúšky u vodiča bola zistená prítom-
nosť alkoholu. Osádku vozidla tvorili občania Poľs-
kej republiky. 

� 8. februára ležal v blízkosti MsÚ muž. Pri jeho
obhliadke nebol zistený alkohol. Po príchode RZP
sa prebral, ale vôbec nekomunikoval. Preto ho
zdravotníci previezli na ďalšie vyšetrenia do NsP Po-
prad. 

� 9. februára sa dostavila na útvar MsP pani Mária
O. z Liptovskej Tepličky, ktorá prišla nahlásiť, že jej
na autobusovej stanici bola ukradnutá kabelka, kde
mala 20 € a doklady. Po prehliadke stanice s meno-
vanou sa kabelka, ani podozrivé osoby nenašli. Na
druhý deň doniesol kabelku s dokladmi občan mes-
ta, ktorý ju našiel na ulici pohodenú. Peniaze v nej
však už neboli. Kabelka putovala do rúk majiteľky.

� 11. februára dvaja občania rómskeho pôvodu
viezli na vozíkoch 9 nekompletných liatinových radi-
átorov. Ján B. a Michal Č. z Batizoviec sa priznali,
že radiátory si odniesli z budovy tatrasvitského in-
ternátu a chceli ich odniesť do zberne. Privolaný
správca budovy uviedol, že dvere na budove boli vy-
lomené a radiátory sú majetkom internátu. Pre po-
dozrenie zo skutku vlámania a následnej krádeže,
bola privolaná hliadka OO PZ, ktorá vec prevzala do
svojej kompetencie. 

� 15. februára sa dopustila krádeže v predajni Lidl
pani Božena Č. z Tomášikova, prechodne bytom vo
Svite. Ukradnutý tovar v hodnote 4,20 € sa snažila
pri pokladni zatajiť. Po príchode OO PZ menovaná
sa priznala k podobnej krádeži v tejto predajni
v decembri minulého roka, preto tento skutok bude
posudzovaný ako trestný čin proti majetku. 

� 18. februára sa vo večerných hodinách vlámal do
zdravotného strediska nášho mesta Jozef M.
z Lučivnej. Na bočných vchodových dverách budo-
vy rozbil sklenenú výplň dverí, aby sa mohol dostať
dnu. Hliadka MsP zistila, že niektoré dvere súkrom-
ných ambulancií boli násilne otvorené a odtiaľ sa
podarilo páchateľovi odniesť klávesnicu z počítača
a chladiacu podložku pod notebook. Nezašiel ďa-
leko, pretože mestskí policajti ho našli ešte
v budove zdravotného strediska. 

� 21. februára na základe telefonickej informácie
sa MsP dostavila na Ulicu Štúrovu, kde došlo
k zablokovaniu výťahu nejakou osobou. Dušana Š.
zo Svitu sa podarilo MsP vyslobodiť z výťahu, pri-
čom bolo zistené, že je pod vplyvom alkoholu
a vykazoval známky poranenia. Preto privolaná RZP
odviezla Dušana Š. do NsP Poprad na ďalšie vyšet-
renia. 

Z denníka polície

Aktuálny pozdrav čitateľom zo Slovenského domu na zimnej olympiáde vo
Vancouvri poslali členovia ľudovej hudby Jánošík zo Svitu, pod vedením Mgr.
Pavla Šiveca.



Celú zimu, pokiaľ nám to dovoľovalo po-
časie, pracovali sme na údržbe drevín a krí-
kov.Táto naša aktivita sa stretla s rôznymi ná-
zormi. Mnohým nebola po vôli, občas to vy-
zeralo tak, akoby sme vstupovali niekomu na
súkromný pozemok. Pritom zveľaďujeme ve-
rejné priestory. Akoby zabúdali, že údržba
zelene nie je samoúčelná, že len od nej zá-
visí jej budúci stav a vzhľad. Tým sa dostá-
vam k niečomu, čo možno mnohí budú po-
važovať azda i za opovážlivé. Od doby, keď
som začala pracovať v tomto meste padlo už
nemálo stromov. Mnohé museli ustúpiť in-

vestičnej výstavbe, proti čomu nemožno veľ-
mi namietať, pretože mesto pomaly a isto
mení svoju tvár. Je to nevyhnutné.

Zeleň nemá mať len funkciu zdravotnú, ale
i okrasnú a tá sa často strácala vekom. Je to
najmä v prípade jarabiny, alebo topoľov, kto-
rých je v meste vysadených veľké množstvo.
Preto sme dnes už často nútení pristúpiť k
likvidácii dnes už prestarlých drevín. Táto
činnosť je pravidelne konzultovaná s odbor-
níkom a pomaly, časom, dôjde k výmene
drevín podľa projektov, ktoré sú odsúhlase-

né zástupcami mesta. Postupne tvoríme nie-
čo nové a dúfame, že i pre vás krásne.

Mňa však hnevá prístup niektorých obča-
nov, ktorí trvajú na odstránení pre nich ne-
pohodlných stromov, ktoré majú tú „smolu“,
že boli niekedy i živelne a nepremyslene vy-
sadené na práve nie najvhodnejších mies-
tach – pod oknami, pri stenách budov, tes-
ne pri chodníkoch a pod. A strom len robil,
čo sme od neho chceli! Rástol, tešil nás, vy-
rástol do krásy a zrazu ho nechceme! A na-
opak, nepochopiteľne bojujeme o suchú li-
pu....

Tvorba zelene má v mestách (naše nevyní-
majúc) svoje pravidlá a nie je vhodné bez

Toho času máme vytvorených
v našom meste 31 hniezd
s farebnými kontajnermi na sepa-
rovaný zber. Z pohľadu potrieb
nám vychádza, že je ich málo.
Často si tieto zamieňame za ná-
doby na tuhý komunálny odpad,
čoho svedectvom je zmes rôz-
nych produktov dovážaných do
priestorov separovacej linky. Tým
sa v mnohých prípadoch a vo via-
cerých častiach mesta stáva, že
sledujeme ich preplnenosť, aj
keď cyklus zvozov napĺňame. 

Ďalším vyskytujúcim sa problé-
mom je samotné umiestňovanie
odpadov do kontajnerov. Veľkú
pomoc, ako som už viackrát uvie-
dol, vidíme v tom, že hlavne plas-
tové PET obaly uskladňujeme bez
ich predchádzajúceho naruše-
nia t. j. stlačenia obalu, čím sa
viacnásobne zníži ich skladovací
objem. Podobné prípady sa vy-
skytujú aj pri uskladňovaní veľko-
rozmerových kartónových krabíc.
To má za následok, že v mnohých
prípadoch prevážame vzduch.

Na zlepšenie tohto stavu bude-
me opätovne prehodnocovať zvo-
zový harmonogram, bez zvyšova-
nia poplatkov. 

Na čom pracujeme pre najbliž-
šie obdobie? Priemysel ponúka
miestnym samosprávam pomoc
v problematike separovaného
zberu odpadov tým, že bude pro-
stredníctvom oprávnenej organi-
zácie poskytovať mestám priamu
finančnú podporu na rozvoj
a udržiavanie separovaného zbe-
ru odpadu z obalov. Táto činnosť
predpokladá aspoň čiastočne zní-
ženie nákladov zberu separova-
ných odpadov. Zmluvu o spolu-

práci máme podpísanú, v súčas-
nej dobe prebieha monitoring
komplexného nakladania s od-
padmi. 

Z ďalších naších aktivít je, že na
Ministerstve životného prostredia
SR, v rámci vyhlasovania výziev na
predkladanie žiadostí o nenávrat-
ný finančný prostriedok z fondov
Európskej únie prostredníctvom
operačného programu Životné
prostredie sme sa prihlásili resp.
spracovávame podklady k trom
výzvam.

1. V zabezpečení ochrany
ovzdušia je úloha „Riešenie kvali-
ty ovzdušia v Meste Svit prostred-
níctvom modernej čistiacej tech-
niky miestnych komunikácií“. Vý-
stupom by sa mal stať nákup čis-
tiacich a polievacích vozidiel pre
údržbu ciest a chodníkov vrátane

vysávania popadaných listov ve-
rejnej zelene.

2. Je to „Zefektívnenie separo-
vaného zberu komunálneho od-
padu v mikroregióne Svit a oko-
lie“. Výstupom by malo byť zakú-
penie techniky a technológie.
Možno spomenúť zberové vozidlo
na zložky separovaného odpadu,
vozidlo na zvoz sklenených oba-
lov, čelný nakladač, veľkokapacit-
ný lis odpadov, dopravníkový sys-

tém a väčšie množstvo kontajne-
rov vrátane veľkoobjemových.

3. Z pohľadu rozsahu a dôleži-
tosti asi najzložitejší projekt bude
vybudovanie „Regionálneho cent-
ra zhodnocovania biologických
odpadov Svit“. Ide v podstate
o výstavbu kompostárne. Táto by
mala pozostávať so spevnených
plôch s výstavbou objektu pre
umiestnenie výrobníka kompostu
aeróbneho fermentoru. Týmto za-
riadením by bolo možné vyrábať
kvalitný kompost už za 96 hodín
a zároveň spracovávať aj odpad
z kuchýň a reštaurácií. Ďalšou
súčasťou diela by mal byť rame-
nový nakladač, traktor a v nepos-
lednej miere pre našich záhrad-
níkov toľko požadovaný veľkoka-
pacitný štepkovač drevnej hmoty
a ďalšie prídavné osievacie
a miešacie zariadenia, vrátane
vybudovania sociálneho zázemia
zamestnancov.

Proces schvaľovania týchto vý-

ziev je veľmi náročný, zdĺhavý
a problematický. Vzhľadom na
akútnu potrebu obnovy našich me-
chanizmov, s cieľom zabezpeče-
nia väčšej spokojnosti pre obyvate-
ľov mesta, poprajme si, aby aspoň
časť týchto zámerov bola úspešná.

Predpokladám, že zimná sezó-
na sa už bude postupne vzďaľovať
z nášho okolia. To bude mať za
následok zvýšenú aktivitu nás
všetkých v oblasti čistenia, údržby

porastov a vykonávania poriadku
v našich domovoch.

Pre zvládnutie situácie, údržby
a čistoty mesta Vás žiadam
o účinnú pomoc. Pre zabezpeče-
nie všetkých aktivít opakovane
uvádzam, že odvoz veľkoobje-
mového a nadrozmerného od-
padu bude realizovaný v prvý
a tretí utorok v mesiaci. Pristu-
pujeme aj k pravidelnému odvozu
biologicko-rozložiteľného od-
padu konárov a pokosenej trá-
vy. Tento sa bude odvážať pravi-
delne každý týždeň vo štvrtok
z mesta a každý pondelok
z mestskej časti Pod Skalkou. 

Z pohľadu veľmi blízkej doby
minulej bolo dobrým zvykom, že
obyvatelia mesta, či už individuál-
ne, alebo cez organizačné prispe-
nie svojich domových dôverníkov
si organizovali brigády na vyčiste-
nie najbližšieho okolia svojich do-
mov. Vykonávalo sa to bez ohľadu
na to, či pozemok bol v ich vlast-

níctve, alebo vo vlastníctve mesta.
Neobnovíme túto pomaly zabú-

danú aktivitu?
Technické služby Mesta Svit

pre tento rok majú vo svojom plá-
ne realizáciu viacerých akcií po-
merne širokého zamerania. Som
presvedčený, že každá pomoc
nám umožní splniť naše aktivity
a predpokladané ciele.

Ing. Július Žiak
riaditeľ TS Mesta Svit

Odpad sa týka každého z nás –  a čo ďalej ?!

Tvorba zelene musí mať svoje pravidlá
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Aj keď s triedením odpadov bolo započaté pred viac ako 10-
timi rokmi, stále evidujeme určité opakujúce sa nedostatky. Ti-
eto spočívajú hlavne v prístupoch nás všetkých k samotným
zásadám triedenia odpadov.

Už dlhšie cítim potrebu osloviť občanov Svitu na tému „verejná zeleň“. Teraz mám
tú možnosť a rada ju využívam.



predošlej konzultácie vysádzať všetko, čo sa
nám páči, lebo časom sa nám to vypomstí –
tmou v našich izbách, zanesenými žľabmi, ale
i poškodenými základmi budov. Bohužiaľ, na
čoraz častejšie požiadavky zo strany obyvate-
ľov sa strácajú i krásne a zdravé kusy.

Mesto Svit sa hrdí prívlastkom „mesto zele-
ne“. Lenže, blíži sa jar, pravidelná výsadba
letničiek a po tvorbe nových záhonov pochy-
bujem, či to nie je iba fráza. Naše skúsenos-
ti hovoria o krádežiach vysadených kvetín aj
ich úmyselnom ničení, krádežiach novovysa-
dených drevín v parčíkoch a záhonoch, kto-

rých kúpa a konečné realizácie projektov stá-
li nemalé peniaze.

Ďalším, skoro „športom“ je parkovanie na
zelených pásoch. Čo na tom, že pod kolesa-
mi auta leží pred chvíľou ešte krásne zelená a
teraz už iba mŕtva vec. Myslím, že vzťah mno-
hých občanov k mestskej zeleni je skôr vlaž-
ný. Kosenie je v letnom období náš denno –
denný chlebík. Ale aj tam, kde sa prehnali na-
še kosačky, nájdeme po opätovnom návrate
kovové kolíky, fľaše, kusy skál a ďalšie „voňa-
vé“ veci, ktoré by nikto pod svojou vlastnou
kosačkou nájsť nechcel.

„Z cudzieho krv netečie“. Lenže táto krv je
naša, mestská, zelená....

Anna Popovičová
ved.úseku verejnej zelene TS mesta Svit

Vo Svite už svietime
moderne!
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Predmetom rekonštrukcie ve-
rejného osvetlenia (ďalej VO) je
výmena starých osvetľovacích
telies, náter stĺpov, budovanie
nových rozvodov do lokalít, kde
VO nebolo inštalované, výmena
rozvodných skríň, svorkovníc
a výmena niektorých stožiarov.

Tieto rekonštrukčné práce sú
sústredené do samotného mies-
ta, ako aj miestnej časti Pod
Skalkou, v ktorej realizácia pro-
jektu bola začatá. Súčasťou rea-
lizačných prác bude aj výmena
kábelových rozvodov hlavne
v úsekoch, ktoré sú najstaršie
a určitými vplyvmi narušené. 

Samotná rekonštrukcia bude
mať za následok výmenu všet-
kých osvetľovacích telies v počte
680 kusov a vybudovanie no-
vých rozvodov v dĺžke 3 800 m
prevažne parkového charakteru.
V tejto súvislosti vykazuje projekt
určité realizačné nápory, keď
prevažná časť výkopov musí byť
vykonávaná ručne – manuálne
vzhľadom na značné sústrede-
nie zameraných inžinierskych
sietí a ostatných rozvodov na-
chádzajúcich sa v blízkosti osi
navrhovaných trás, resp. ich kri-
žovaním.

Dodávateľom vybrané a na-
vrhnuté typy svietidiel vykazujú
moderný, kvalitatívne vysoký
a energeticky menej náročný

konštrukčný prvok. Ten-
to vykazuje vynikajúce
usmernenie svetelného
toku práve na tie miesta,
kde si to potreby moder-
ného VO vyžadujú.
K tomu prispievajú aj
kvalitatívne vysoké náro-
ky na zabudované odrazové plo-
chy samotného svietidla.

Výmenou rozvodných skríň
v počte 13 ks za nové bude do-
siahnutá celková zvýšená spo-
ľahlivosť celej osvetľovacej sú-
stavy, nakoľko pôvodné vykazo-

vali znaky korózie, skratov a tým
zníženie prevádzky – schopnos-
ti a zvýšenia nákladov na údržbu. 

Predchádzajúce prevádzkova-
nie VO v meste z dôvodu zvyšo-
vania nákladov na elektrickú
energiu malo za následok racio-
nálne vypojovanie niektorých
svetelných bodov a z titulu ne-
možnosti použitia osvetľovacích
telies nižších watáží by dochá-
dzalo k poklesu osvetľovacieho
efektu. 

Rekonštrukcia VO prináša
v tejto súvislosti celú radu výhod.
Medzi najdôležitejšie patrí hlav-
ne spoľahlivosť dosiahnutá vý-
menou opotrebovaných prvkov.
V neposlednej miere budú uve-
dené do činnosti všetky svetelné
body, čo bude mať za následok
zvýšenie svetelnej pohody oby-
vateľov mesta, zvýšenie bezpeč-
nosti pohybu osôb a ich majet-
ku. 

Novou konštrukciou svetel-
ných telies a jej charakteristika-
mi svetelného toku dôjde
k zámene z pôvodných 150

a 200 W výbojok na 50 a 75 W.
Týmito uvedenými opatreniami
dôjde, čo je hlavné, v celej reali-
zácii aj k úspore spotreby elek-
trickej energie z pohľadu pred-
chádzajúceho stavu. Celková výš-
ka úspor však bude ovplyvnená
nárastom spotreby a osadením
nových svetelných bodov v no-
vovybudovaných trasách.

Ukončenie celkovej rekon-
štrukcie je plánované na mesiac
jún 2010, odkedy nastane testo-
vanie a skúšobná prevádzka sú-
stavy VO ako celku. 

Na základe predbežných
a očakávaných výsledkov môže-
me vysloviť presvedčenie, že vy-
naložená energia a úsilie neboli
zbytočné.

Dôkazom, že projektové
a technické riešenie bolo orien-
tované správnym smerom, je vy-
jadrovanie spokojnosti a vďaky
obyvateľov mesta. 

Ing. Július Žiak
a Ing. Andrea Kromková

Foto: S. Pjatak 

Ako ste si iste už mnohí všimli, vo Svite prebieha re-
konštrukcia verejného osvetlenia, na ktorú naše Mes-
to získalo dňom podpisu zmluvy 26.júna 2009 nená-
vratný finančný príspevok z Finančného mechanizmu
EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátne-
ho rozpočtu Slovenskej republiky. 9. októbra 2009 sa
uskutočnilo odovzdanie staveniska spoločnosti
O.S.V.O. comp., a.s., Prešov, ktorá je realizátorom re-
konštrukčných prác.

Nové osvetlenie dostal aj park pred Spol-
centrom.

Foto: M. Jurčák



ANKETOVÝ LÍSTOK – ŽENA ROKA 2009

Navrhovaná – meno a priezvisko
....................................................................................................................

Adresa : ....................................................................................................

....................................................................................................................

Dôvod návrhu (v prípade potreby môže tvoriť aj prílohu lístka)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Navrhovateľ : Občan – inštitúcia

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
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Prednáška Skvosty flóry
Ecoland Club a PDP Spišská Teplica  13. marca 2010

o 18. h srdečne pozývajú na zaujímavú prednášku Ing.
Tomáša Dražila, PhD. “Skvosty flóry Spišskej Teplice”.
Uskutoční sa v priestoroch PDP Spišská Teplica, Lesná
457. Viac informácii o podujatí získate na adrese:
drustvo.teplica@gmail.com

Ecoland club je neformálne združenie milovníkov prírody, kto-
rí sa chcú spoločne stretávať, či už na potulkách po Ecolande
(unikátne prírodné prostredie neďaleko mesta Poprad pri ob-
ci Spišská Teplica) alebo na zaujímavých prednáškach a di-
skusiách s tématikou prírody a zážitkov a dobrodružstiev v prí-
rode. Členstvo v klube je otvorené všetkým záujemcom a je
bezplatné. 

OO Únie žien Slovenska v Poprade a Mesto Svit

vyhlasujú súťaž o titul

ŽENA ROKA 2009

Cieľom súťaže je zaktivizovať občanov mesta i okresu pri
hľadaní zaujímavej, pracovitej a jedinečnej ženy s kladnými
charakterovými vlastnosťami, ktorá si zaslúži titul Žena roka 2010.
Zároveň chceme touto cestou prejaviť úctu a lásku ku ženám –
matkám, vzdať obdiv ich obetavosti, húževnatosti, odvahe, pra-
covitosti a materstvu.

Podmienky súťaže 

Do súťaže môže poslať svoje návrhy občan, inštitúcia na zákla-
de týchto kritérií: 

� záchrana ľudského života
� obetavá zodpovedná matka, dcéra, starajúca sa o choré deti, ale-

bo starých rodičov
� víťazstvo nad zákernou chorobou a opätovné začlenenie sa do ži-

vota
� opatrovateľka starých ľudí
� niekoľkonásobná darkyňa života
� výrazné úspechy v zamestnaní, v politickom a spoločenskom dianí,

ktorých výsledky sú prospešné pre obec, mesto, okres

Návrhy a termín súťaže: Návrhy na titul Žena roka 2010 treba
poslať na adresu:

Okresná organizácia Únie žien Slovenska
Štúrova 242/42, Ľ. Kederová, 059 21  S v i t
na anketových lístkoch do 30. apríla 2010.

Najlacnejšie dovolenky 
do celého sveta len v našej 

Cestovnej kancelárii A-Tatry!
Nájdete nás v budove nad Orange, 

oproti Spolcentru, Svit, Ul. SNP č. 15

Kontakt : 0907 246 682
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Posledný februárový
sneh vo Svite nenechal
na pokoji šikovné ruky
niektorých našich obča-
nov. Na Ul. mierovej a
Štúrovej sme mohli vi-
dieť aj takto stvorenú
fantáziu rôznych posta-
vičiek zo snehu. Škoda
len, že takéto krásne
“sochy” podliehajú ska-
ze - bohužiaľ, nielen sl-
nečným paprskom, ale
aj vandalizmu...

Foto: M. Jurčák
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Najmä koncom 50-tych rokov
minulého storočia bol box vo Svite
na výslní, veď dokonca jednu se-
zónu tu za Svit odboxoval olympij-
ský víťaz z roku 1952 z Helsínk
Janko Zachara. V období rokov
1954 až 1960 pri TJ Iskra Svit bo-
lo ligové družstvo, ktoré 5 sezón
bolo účastníkom celoštátnej ligy.
Box sa dostal do ústupu, až zániku
začiatkom šesťdesiatych rokov.

Vo Svite žije medzi nami občan,
v tomto roku už 75-ročný Jozef
ČAJKA, ktorý  bol členom družstva
boxérov Svitu. To bolo v celoštát-
nej lige, dokonca bol aj členom re-

prezentačného družstva Slovens-
ka a Československa.

Jozef Čajka, rodák z Partizán-
skej Ľupče z Liptova, k boxu prišiel
ako žiak Baníckeho odborného
účilišťa v Poprade. Totiž, raz u nich
boli už vtedy boxu oddaní Ladislav
Bakoš a Jozef Koreň z boxerského
oddielu vo Svite a tí propagovali
medzi chlapcami tento mužný
(dnes sa mu venujú už aj ženy)
šport. Nakoľko aj J. Čajka patril
medzi urastených chlapcov, bol aj
s Miroslavom Vankom vybratý a tak
dva až tri krát v týždni absolvoval
tréning vo Svite. Až do nástupu na
základnú vojenskú službu mu bol
trénerom Ján Lôrenčík, uznávaný
odborník v tomto mužnom športe.
Box bol v tom čase vo Svite domé-
nou medzi športami.

„Box ma chytil, začalo
sa mi dariť, veď už ako
dorastenec som na maj-
strovstvách Slovenska v
poloťažkej váhe získal ti-
tul majstra. Keď som v ro-
ku 1954 narukoval do
Ostravy - Horná Suchá,
tam som s boxom pokra-
čoval. Neskôr vplyv na
moju boxerskú kariéru
mali funkcionári boxer-
ského oddielu vo Svite,
konkrétne Dionýz Zurian,
ktorý ako predseda klubu
zabezpečil všetko tak, že

po ukončení vojenskej služby som
prišiel do Svitu, zamestnal sa v
strojárskej výrobe v kotlársko-zá-
močníckych dielňach a zapojil
som sa do tréningového procesu
ligového družstva Iskra Svit opäť
pod vedením J. Lôrenčíka,“ za-
spomínal si J. Čajka.

O tom, že sa mu v boxe darilo,
svedčia aj jeho dva dorastenecké
tituly majstov Slovenska a dvakrát
medzi mužmi. Dvakrát bol vo finále
majstrovstiev Československa, v
oboch však nešťastne prehral, v
Bratislave s Reichelom r.s.c. (pre
natrhnuté obočie) a v Prahe s
Hrbekom po vyrovnanom boji tes-
ne na body. Celkove reprezentoval
Československo 7 krát a to proti
Rusku, Poľsku, Rakúsku, Škóts-
ku, Maďarsku a dvakrát bol boxo-

vať proti nemeckému súperovi. V
roku 1960 bol aj v kádri reprezen-
tantov, ktorí sa pripravovali v Sobě-
slavi na majstrovstvá Európy, ktoré
sa konali v Prahe.

Tento skromný športovec, keď

sa box vo Svite rozpadol z finanč-
ných dôvodov, odišiel boxovať za
Dubnicu n. Váhom, ktorej s ďalší-
mi boxermi vybojoval I. ligu. V tom-
to družstve neskôr boxovali viacerí
reprezentanti Slovenska a Česko-
slovenska a Dubnica sa stala jed-
ným z popredných stredísk boxu
na niekoľko rokov. Zopár  sezón J.
Čajka  boxoval II. ligu aj za Sp. N.
Ves.

„Podmienky, za ktorých sme
šport na celoštátnej úrovni robili,
sú neporovnateľné s dnešnými a
skôr sú na zasmiatie. Veď si len
zoberte, že za vyhratý ligový súboj
som dostal 100,- korún, napríklad
ako člen reprezentačného druž-
stva to bolo mesačné kalorické vo
výške 300,- kurún. Diéty sme v
klube nedostávali, klub nám hradil

spoločnú večeru alebo obed po
zápase, po tréningu sa zajedlo a
vypilo to, čo si každý ako svačinu
doniesol z domu,“ hovorí J. Čajka.

Box sa v ďalších rokoch vo Svi-
te vytratil, nahradil ho iný silový

šport - kickbox, tu určitý čas pôso-
bil J. Čajka ako tréner boxu v
Adente Svit u Jozefa Kleina. Pri
obzretí sa za boxom ako olympij-
ským športom podľa neho box v
minulosti bol „šermovanie s päsťa-
mi“, kde prevládali technické prv-
ky útoku a obrany na telo od pása
vyššie. 

V súčasnosti podľa J. Čajku je
to viacmenej agresívny zápas, kde
sa súper snaží tvrdým zásahom na
hlavu zápas ukončiť pred limitom.

Podľa osobnej štatistiky Jozefa
Čajku za 13-ročnú aktívnu športo-
vú činnosť odboxoval 256 duelov z
ktorých len 35 prehral. Jeho ľavá
ruka bola pre súperov veľmi neprí-
jemná, veď podľa neho mal v nej
silu až 400 kg.

V súčasnej dobe box sleduje
len v televízii a dôchodkový čas ve-
nuje s manželkou v lete záhradke,
svojim dvom dcéram s rodinami a
vnúčatkám Adrianke a Deniske. 

Vo vitrínach bytu ostali len pohá-
re, medaily, fotografie a spomien-
ky na športovú činnosť, v ktorej
preslávil nielen športový klub Iskra
Svit, ale samotný Svit aj na medzi-
národnej úrovni. A za to mu aj po
rokoch patrí za nás všetkých
úprimné poďakovanie. 

M. Jurčák

Jedným zo športov vo Svite s celoštátnou pôsobnosťou, t. j.
slovenskou a československou bol olympijský šport - box. Tí,
ktorí v štyridsiatych a päťdesiatych rokoch prichádzali do Svi-
tu za prácou, mali možnosť sa aktívne, ale i pasívne zúčast-
ňovať na športovom dianí vo Svite aj pri silovom športovom
odvetví, akým box určite je. 

Legendy športu medzi nami: Jozef Čajka

Keď box bol doménou

Jozef Čajka (vpravo) v zápa-
se s Triebelom z Partizánske-
ho v telocvični vo Svite.

Foto: archív J. Čajku

Jozef Čajka pri spomienkach na
box so svojimi trofejami. 

Foto: M. Jurčák

Družstvo boxerov Iskry Svit
v roku 1959 pred zápasom
s Partizánskym zľava: Peter
Horváth, Pavol Tajboš, Ladislav
Moravčík, Ladislav Bakoš, Sta-
nislav Baran, Ladislav Čiliak,
Jozef Čajka, Ján Pecs (na obr.
chýba Michal Hricík).



Táto náročná úloha nielen po športovej, ale i
po finančnej stránke je viacmenej úlohou vý-
boru FK Svit. Aby sa cieľ zabezpečil aj po
športovej stránke, to je už úloha trénera Mi-
lana Krišandu a kádra hráčov. Tí podľa vyja-
drenia VsFZ vstúpia do začiatku jarnej súťa-
že už v nedeľu 14. marca, kedy na futbalo-
vom štadióne privítajú futbalistov z Kľušova.
Či tomu však bude, rozhodne pani príroda.
Na situáciu v družstve pred začiatkom súťa-

že sme sa opýtali trénera Milana Krišandu.
„V 21-člennom kádri, ktorý v januári nastúpil
do prípravy, prebehla zimná príprava podľa
plánu. Využívali sme prírodné podmienky v
okolí Svitu a vzhľadom na to, že futbalisti sú
aj pracovne vyťažení, som s tréningovou dis-
ciplínou spokojný. Veľmi vhod nám padla re-
habilitácia v Spolcentre vo Svite, kde sme
našli veľmi dobré podmienky na regenerá-
ciu. Hernú časť prípravy sme absolvovali na

umelých povrchoch v okolí, využívali sme aj
malé ihrisko na ZŠ Komenského vo Svite.
Odohrali sme zatiaľ 8 prípravných zápasov z
družstvami IV. a III. ligy, v ktorých sme 4-krát
vyhrali, raz remizovali a trikrát prehrali. Mojim
želaním je, aby sa nám vyhýbali zranenia, po-
čas jarných zápasov sme nenechali nič na
náhodu a snažili sa nielen doma body ne-
strácať, ale niečo získať aj na pôde súperov.
Tým by sme mali náš cieľ - postup do III. ligy
splniť.“
Ostáva len dodať, že futbalisti Svitu v jesen-
nej časti potešili svojou hrou divákov nielen
doma ale i na ihriskách súperov, kde hrali ľú-
bivý, oku lahodiaci útočný futbal. Je potreb-
né len veriť, že herná pohoda bude aj v jar-
nej časti IV. ligy a zámer výboru FK Svit po-
stúpiť do vyššej súťaže sa splní.   M. Jurčák

Už v sobotu 13. februára sa v
športovej hale konal halový fut-
balový turnaj žiakov (viac o ňom

na str. 16). Pondelok patril už
po štvrtýkrát volejbalovému ma-
ratónu. V telocvični ZŠ na Mie-

rovej ul. si mohli dievčatá a
chlapci, mládež i dospelí od do-
poludňajších až do večerných
hodín vyskúšať svoju športovú
zdatnosť. Desať hodinový  ma-
ratón bol naplnený peknými
športovými výkonmi. Okrem

stálych účastníkov mest-
ských športových poduja-
tí prišli aj ich kamaráti z
Mengusoviec a vysoko-
školáci z UMB. Medzi
žiakmi bolo najlepšie
družstvo  Xin-Young-Hei,
medzi dospelými to bolo
družstvo Špekulantov zo
Svitu, druhí skončili mlá-
dežníci z Mengusoviec,
tretí z UMB z Popradu a
štvrtí Lasice zo Svitu.

Streda patrila ďalšiemu
športu, možno menej ak-
čnému, ale nie menej za-
ujímavému – šachu. V
malom turnaji rozohrali
hráči zaujímavé rýchle
partie, mohli si vzájomne
porovnať svoje kombinač-
né schopnosti a overiť
svoje šachové zručnosti.

Účastníci boli rozdelení do sku-
pín, kde zohrali partie každý s
každým. Víťazi skupín sa stretli v
boji o prvé miesto a druhí v po-
radí o tretie miesto. Víťazom tur-
naja sa stal Vladimír Pacák, dru-
hý skončil Adam Austera a tretí
Lukáš Drozd. Šach sa opäť do-
stáva do pozornosti svitských
žiakov aj mládeže a po niekoľ-
kých rokoch útlmu sa opäť stre-
távajú v CVČ na šachovom krúž-
ku.

Štvrtok a piatok napriek voľ-
ným prázdninovým dňom patril
vzdelávaniu, aj keď netradičné-
mu. Dobrovoľníci z klubu Šu-
mienok sa v CVČ stretli na Šu-
mienkovskom večere. Zaujíma-
vé pohybovo-spoločenské akti-
vity, hry a súťaže, zábava, infor-
mácie o dobrovoľníctve a jeho
možnostiach v rovesníckych
skupinách, noc v Centre, prí-
prava na realizáciu dobrovoľníc-
kych aktivít pre svojich kamará-
tov boli náplňou pobytu Šu-
mienkárov v Centre. 

Boli to prázdniny pre tých, čo
prišli, plné zábavy, súťaživosti a
zaujímavo využitého prázdnino-
vého času. A o to pracovníkom
CVČ išlo.      N. Kumorovitzová

Od 15. do 19. februára 2010 mali naše deti jarné prázdniny.
Aby ich mali pestrejšie a zaujímavejšie, pripravilo pre nich
Centrum voľného času  rôzne aktivity.

Futbalisti FK Svit hrajúci v IV. lige skupina východ sú po jesennej časti a prvom
kole jarnej časti na 1. mieste s náskokom 7 bodov. Cieľom družstva pred
súťažou v roku 2009, kedy si mesto Svit pripomínalo 75 rokov svojho vzniku, bo-
lo postúpiť do vyššej súťaže - III. ligy. 

Jarné prázdniny svitských školákov

Futbalisti začínajú jarnú časť

Basketbalisti finišujú
Extraligoví basketbalisti BK Svit sú po

34. kole, v ktorom na palubovke Interu
Bratislava vyhrali v pomere 68:75 v ta-
buľke na 10. mieste. Cieľom Svitu je v os-
tatných zápasoch základnej časti si uve-
dené miesto udržať, aby sa vyhli prípad-
nej baráži o zotrvanie v extralige na budú-
cu sezónu. V najbližších zápasoch na do-
mácej palubovke sa 10. marca o 18:30
stretnú s Komárnom, 17. marca s Nitrou
a 20. marca so Žilinou. Prídte povzbudiť
basketbalistov v boji o zotrvanie v extrali-
govej súťaži. -ák- 

Staršie žiačky Mladežníckeho športového klubu Istra Svit
pod vedením trénerky Michaely Drobnej  sí úspešne počí-
najú v krajskej súťaži a majú predpoklady postúpiť aj   v tom-
to roku do záverečných bojov o majstra Slovenska. Na obr.
zo zápasu vo Svite s Abóviou Košice.           Foto: M. Jurčák
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Členovia žiackych volejbalových družstiev  Xin-Young-Hei a Bez mena.

Karneval 
v Lopušnej

S K I  C H E M
pozýva lyžiarov
v sobotu 20.
marca o 10.00
hod. do Lopuš-
nej doliny na
tradičný karne-
val masiek na
lyžiach.



Memoriál
Vladimíra

Savčinského 

Tento rok sme sa
po prvýkrát zúčastnili
už 5. ročníka Memo-
riálu Vladimíra Sav-
činského v skoku do
výšky v piatok 29. 1.
2010 v mestskej
športovej hale Máj v
centre Bardejova. V ka-
tegórii starších žia-
čok si striebornú me-
dailu za výkon 155
cm odniesla Stanka
Lajčáková, na štvr-
tom mieste sa výko-
nom 150 cm umiest-
nila Lenka Poništová.
Medzinárodné prete-
ky za účasti skoka-
niek z Poľska a Čiech
mali skvelú atmosféru, keď sa
skákalo za sprievodu dynamickej
modernej hudby, čo je možné len

na mítingoch takéhoto typu a po-
chváliť chceme ústretových a po-
hostinných organizátorov z ŠŠK
JAK Bardejov. -lp-
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Mesačník MsÚ vo Svite. Vydáva MsÚ Svit v spolupráci s Chemosvitom, a. s., Svit. V súlade s §6,ods.3,Zákona
č.167/2008 (Tlačový zákon) je vlastníkom týchto novín Mesto Svit.Predseda redakčnej rady Ing. Ján Hutník, pred-
nosta MsÚ Svit. Adresa: MsÚ Svit (V. Žoldáková), tel.: 7875114, e-mail:zoldakova. v@svit. sk, alebo redakcia Che-
mosvit, Štúrova 101, 059 21 Svit (PhDr. E. Potočná, Mgr. M. Jurčák), tel.: 715 2101, fax: 715 2740, e-mail: redak-
cia@chemosvit. sk. Tlač: Popradská tlačiareň, Poprad. Reg. číslo EV 1268/08. Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Príspevky sú zverejňované bez nároku na honorár. Uzávierka čísla 3/2010 bola 4. 3  2010. 

Mladší žiaci:
1. FK Liptovský Hrádok  12 : 3 6 bodov
2. FAM Poprad 11 : 4 4 body
3. FK CVČ Svit 2 : 6 2 body
4. CVČ Sp. Stará Ves      0 : 12     0 bodov
Starší žiaci:
1. FAM Poprad 17 : 2      6 bodov
2. FK Liptovský Hrádok    5 : 11    2 body
3. CVČ Sp. Stará Ves     11 : 12    2 body
4. FK CVČ Svit 7 : 15    2 body.
Poďakovanie za úspešný turnaj patrí nielen jeho orga-
nizátorom, ale aj partnerom: Mestu Svit a firmám PP
COMP Svit a ABC REKLAMA Svit. N. Kumorovitzová

Už úvodné preteky novej sezóny 2010 ukázali dobrú for-
mu našich dievčat po jesennej a zimnej príprave v teloc-
vični a zasneženom teréne v okolí nášho mesta. 

Na otvorených majstrovstvách stredoslovenskej oblasti, ktoré
sa tento rok konali 23.1.2010 netradične v bratislavskej hale
Elán zvíťazila Lenka Poništová v behu na 60m prekážok dokon-
ca v novom oddielovom rekorde starších žiačok časom 9,87s,
na druhom mieste dobehla Stanka Lajčáková. V skoku do diaľ-
ky sa umiestnenie otočilo a výkonom 477cm zvíťazila Stanka Laj-
čáková, na druhom mieste skončila Lenka Poništová.

Aj v tretej disciplíne v skoku do výšky si prvé dve miesta po-
delili obe dievčatá – zvíťazila Stanka Lajčáková výkonom 157cm
druhá skončila Lenka Poništová. V kategórii dorasteniek zvíťazi-
la po takticky výborne odbehnutom preteku v behu na 1500m
Soňa Vnenčáková časom 5:14,90 a v behu na 60m prekážok
dobehla dorastenka Veronika Austerová na treťom mieste.

-lp-

Dobrá forma našich dievčat Atlétky zo Svitu 
- zlaté i strieborné

Do súbojov o medaily sa v sobotu 6.2.2010 naše dievčatá za-
pojili aj na našej druhej hlavnej halovej súťaži v hale športového
gymnázia v Banskej Bystrici. 

Centrum voľného času a FK Svit organizovali v sobotu 13. februára 2010 v športo-
vej hale vo Svite halový futbalový turnaj mladších a starších žiakov. Okrem domácich
žiackych družstiev pod vedením trénerov Jána Svočáka a Ľuboslava Habiňáka sa tur-
naja zúčastnili chlapci z FAM Poprad,  FK Liptovský Hrádok a CVČ Spišská Stará Ves.

Halový futbalový turnaj žiakov Čo sa zamladi naučíš...
Vo februári sa 21 detí z MŠ, Mierová
11 vo Svite  po prvýkrát zúčastnilo
základného lyžiarskeho kurzu zjaz-
dového lyžovania. 
V lyžiarskom  stredisku Lučivná  sa deti

naučili  základným lyžiarskym postojom, za-
pnutie lyžiarskych topánok, obraty na rovi-
ne, obraty na svahu s prívratom, odvratom,
výstupy po spádnici – bokom,  zjazd po
spádnici – šikmo svahom a v obojstrannom
prívrate, brzdenie zjazdu, jazda na vleku,
zjazd cez terén. 

Verím, že touto nadštandardnou aktivitou
sme u detí získali vzťah k zjazdovému lyžo-
vaniu, čo rodičia využili hneď aj cez jarné
prázdniny. 

M. Zentková, V. Poništová

V dvoch skupinách prebiehali zápasy kaž-
dý s každým. Bojovalo sa o každú loptu a
strelený gól. Chlapci predviedli peknú
hru. Ukázali, že majú talent a chuť špor-
tovať. Ocenení boli najlepší strelci – za
mladších žiakov Matúš Pavličko, za star-
ších  Jozef Višňovský, obaja z FAM Po-
prad a najlepší brankári – za mladších
Matúš Šteuček z FK Liptovský Hrádok a
za starších Štefan Vaško z FAM Poprad.
O poradí rozhodoval počet získaných bo-
dov, ale v staršej kategórii rozhodli o po-
radí vzájomné zápasy družstiev.

Na majstrovstvách východoslo-
venskej oblasti v kategórii starších
žiačok si pre zlato v behu na 60m
prekážok dobehla Lenka Poništo-
vá, druhá skončila Stanka Lajčáko-
vá. Obe súťažili aj v skoku do diaľ-
ky, kde znova zvíťazila v novom
osobnom rekorde 481cm Lenka
Poništová, opäť druhá za ňou sa
umiestnila Stanka Lajčáková.

V skoku do výšky si prekvapivo

striebro vybojovala Lenka Poništo-
vá - Stanka obsadila „až“ štvrté
miesto, keď zaváhala na nižšej výš-
ke a nepredviedla svoj štandardný
výkon, za ktorý by inak brala zlato,
no na výkone sa hlavne podpísala
celková únava z dlhého súťažného
dňa. Pre virózu na súťaž v behu na
1500m nemohla nastúpiť Soňa
Vnenčáková, kde sme očakávali
tiež popredné umiestnenie.   -lp-
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