
Zasadnutie otvorili bodom, v kto-
rom si vypočuli riaditeľku CVČ L.
Mačugovú. Tá predniesla konkrét-
nu podobu projektu Mládež v ak-
cii, ktorým sa zriaďuje mládežníc-
ky parlament, prezentujúci potre-
by a návrhy mladých vo veku od 13
do 25 rokov na úrovni mestskej sa-

mosprávy. Zároveň bude pripravo-
vať voľnočasové aktivity pre túto
vekovú kategóriu a zvyšovať tak ich
participáciu v občianskom živote.
Pre realizáciu tohto projektu po-
slanci schválili spolufinancovanie
mesta vo výške 2 000,- eur  s tým,
že projekt bude podporený garan-

tom – Iuventou Bratislava čiastkou
6 000,- eur. 

V úvode sa J. Lörincz opýtal na
dôvod, prečo v tomto priaznivom
počasí neprebieha rekonštrukcia
havarijného stavu Štúrovej uli-
ce. A. Kromková odpovedala, že
po prieskume trhu sa musí dodržať
zákonný postup, ktorý je však, bo-
hužiaľ, zdĺhavý. Mesto podniká v
tejto úlohe všetky potrebné úkony. 

Poslanci vzali na vedomie zápis-
nicu z 27. zasadnutia Dozornej ra-
dy BYTOVÉHO PODNIKU, Svit,
s. r. o., a schválili prenájom časti
pozemkov vlastníkom bytového

domu na Ul. Komenského 226
a žiadateľke A. Tvaružekovej, by-
tom Sládkovičova 49. 

Poslanci súhlasili s odpustením
príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť CVČ vo Svi-
te dvom žiadateľom – poberateľom
dávky v hmotnej núdzi. Vyhoveli aj
žiadosti M. Ternenyho a M. Koval-
číka o výpožičku nebytového
priestoru v Dome kultúry na skú-
šobňu a uskladnenie ozvučovacej
aparatúry a žiadosti Rímskokatolíc-
kej farnosti Svit o výpožičku malej
telocvične Iskra Arény. Formou
výpožičky Mestskej športovej haly
odsúhlasili aj basketbalový turnaj
družstvu „Muži v najlepších ro-
koch“. 

Zaoberali sa predajom preby-
točného majetku mesta a odsú-
hlasili odpredaj bytu č. 12 v ná-
jomnom dome na Jilemnického ul.
838 formou dvojkolovej obchod-
nej verejnej súťaže za cenu podľa

MsZ Svit prerokovalo
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Posledný štvrtok v apríli patril opäť stretnutiu poslancov, ktorí zasadli po 26-krát, aby
prerokovali program, ktorí v úvode jednohlasne schválili. 

(Pokrač. na 2. strane)

Máj, máj, máj zelený...
Neuveriteľne štedré a teplé slniečko zalievalo tohtoročné
stavanie a ohrávanie májov, ktoré sa konalo ako vždy
v predvečer prvého mája. 

Najskôr na námestí J. A. Baťu postavili prvý máj tentokrát statní
a rúči chlapi z FS Jánošík Senior. Vyhrávala im k tomu ĽH Mlátok zo
ZUŠ vo Svite, pridali sa i speváčky zo skupiny Kolovrátok z menova-
nej školy. Vystúpil i DFS Jánošíček. Postavili ho na prvý pokus
a rovnako tak i Pod Skalkou, kde sa k účinkujúcim pridal krátkou po-
zvánkou hosťujúci súbor „Súhvezdie“ z mesta Petrozavodsk z Ruskej
republiky. Tretí máj vztýčili folkloristi zo Senioru pri Kolibe, kde sa
tentokrát aj vďaka nádhernému počasiu zišlo neuveriteľne veľa divá-
kov. 

Stužkami ozdobený máj sa ohrával na tamojšom malom javisku –
účinkovali na ňom muzikanti a speváčky zo spomínanej ZUŠ, na be-
tónovom kruhu pod javiskom FS Jánošíček a polhodinovým progra-
mom zabávali divákov najmä úžasné choreografie tancov a hier
v podaní zahraničného súboru z Ruskej republiky. Podali obdivu-
hodné výkony, ktoré boli odmenené vďačným potleskom. Potom do-
stala slovo ĽH Bystrianka, ktorej melódie a spevy chytili za srdce
mnohých poslucháčov. 

Večer už areál „praskal vo švíkoch“ - veď málokto si nechal ujsť
možnosť byť pri zapálení tradičnej vatry – tá sa zapaľovala už po 40-
ty krát – mala teda také malé jubileum. Počasie bolo ukážkové
a atmosféra pri Kolibe taktiež. -vž-, Foto: S. Pjaták



1. Ako zabezpečiť majetok
2. Ako sa vyhnúť podvodom
3. Ako sa chrániť pred zlodejmi na ulici
4. Ako predchádzať riziku prepadnutia
5. Ako sa správať v cestnej premávke
6. Ak sa niečo stane...........

ČASŤ 3.
AKO SA CHRÁNIŤ PRED 

ZLODEJMI NA ULICI

� Vyhýbajte sa tmavým,neupraveným a ne-
osvetleným miestam, odľahlým uličkám

� venujte veľkú pozornosť svojej taške, ka-
belke, zvlášť vo verejných dopravných pro-
striedkoch, nákupných centrách a trhovis-
kách

� nenechávajte peňaženku a doklady na-
vrchu kabelky

� kabelku alebo tašku nenechávajte v ob-
chodoch na policiach ani v nákupných vo-
zíkoch

� nikdy ju neodkladajte s odevom, napr.
v čakárni u lekára, na úradoch či v reštau-
ráciach

� pamätajte si, že veľký obnos nepatrí do
peňaženky počas bežného nákupu, na
platenie využívajte platobné karty

� identifikačné číslo platobných kariet
(PIN kód) si nikdy nezapisujte na platobnú
kartu, ani ho nenoste spolu s kartou na
jednom mieste

� nenoste so sebou väčšiu sumu peňazí
a platobné karty, ktoré nebudete potrebo-
vať

� peniaze a osobné doklady noste odde-
lene

� pri výbere peňazí z bankomatu si strážte
svoje súkromie, dávajte pozor, či vás niek-
to nesleduje príliš zblízka. Na ulici odporú-
čame vyberať peniaze za asistencie nieko-
ho, koho poznáte a dôverujete mu. Vybe-
ranie peňazí z bankomatov vo vnútri bánk či
sporiteľni je spoľahlivejšie

� nikdy sa nechváľte svojimi úsporami ani
cennosťami, nepožičiavajte cudzím ľuďom
peniaze.

Dôležité telefónne čísla..
polícia           158
integrovaný záchranný systém    112
mestská polícia         0905 636 715
záchranná zdravotná služba       155
hasičský a záchranný zbor          150
blízka osoba
moje telefónne číslo

Pokračovať budeme v ďalšom čísle.

znaleckého posudku, min. vo výške 42 600,-
eur  a podmienky tejto verejnej súťaže. 

Spišskej katolíckej charite Poprad po-
slanci schválili dotáciu na činnosť vo výške
3 300,- eur. 

Firme Tatragas Svit odsúhlasili bezodplat-
né zriadenie vecného bremena spočívajúce-
ho v povinnosti strpieť uloženie vodovodnej prí-
pojky vrátane šachty, vstup a vjazd na príslušný
pozemok. 

Vedúca oddelenia ekonomických činností
predložila prehľad o hospodárení mesta,
ktorý poslanci vzali na vedomie. V závere schvá-
lili rozpočtové opatrenie, ktorým sa upravuje
rozpočet o čiastku 4 500,- eur. Táto suma je
potrebná na vybudovanie 8-ich parkovacích
miest pri kostole vo Svite Pod Skalkou Tech-
nickými službami nášho mesta. 

Nasledoval bod interpelácie. 
Poslanec M. Jurčák poukázal na potrebu vy-

budovania zábradlia v lokalite kolumbária na
cintoríne. M. Martočko tlmočil požiadavku oby-
vateľov bytového domu z bývalého hotela Mla-
dosť na lepšiu vybavenosť okolia domu vrá-
tane kontajnerov, detského ihriska ale i náklad-
ného výťahu. Vysvetlenie poskytla A. Kromko-
vá. V súčasnosti tento dom patrí ešte firme Uni-
stav, ktorej tieto potreby obyvateľov domu bude
tlmočiť. Doplnil ju prednosta MsÚ J. Hutník
konštatovaním, že tieto požiadavky predkladajú
i občania v iných lokalitách a v prípade schvále-
ných financií sa budú realizovať. M. Smatano-
vá sa spoločne s M. Jurčákom opýtali na to,

kto je zodpovedný za poriadok a čistotu v
okolí a blízkosti obchodov, nakoľko tam vidia
veľké rezervy. E. Cetl z TS mesta Svit reagoval,
že majitelia obchodov sa môžu na týchto prá-
cach vždy s TS dohodnúť. M. Jurčák dodal, že
pred Sintrou na ul. 9. mája je veľmi zle riešené
parkovanie áut a je potrebné ho vylepšiť. 

M. Berkeš si vyžiadal písomné stanovisko ku
potrebnému výrubu nebezpečných stromov
v lokalite pri štrkopieskoch, J. Lörincz po-
žiadal o orezávku 3 stromov na sídlisku “A“,
nakoľko pod nimi v súčasnosti prebývajú bez-
domovci. 

V diskusii, ktorá nasledovala po interpelá-
ciách, sa viacerí prítomní vyjadrili k skutočne
havarijnému stavu strechy na Dome smút-
ku, cez ktorú v prípade dažďa kvapká do prie-
storu obradnej siene. Ďalej prebiehala disku-
sia ku dopravnému značeniu na diaľnici pri
meste Svit, kde dominuje nápis Mengusovce.
Doterajší pokus pri rokovaní s NDS bol neús-
pešný – toto značenie je podľa diaľničiarov
údajne v poriadku. Primátor predložil návrh
oddelenia kultúry a športu na zmenu miesta
konania Dní mesta Svit 29. 6. 2013 do
areálu pri Iskra Aréne – bude sa ním zaobe-
rať príslušná komisia. Zazneli uznanlivé a ďa-
kovné slová na adresu činnosti Mestskej
polície vo Svite, ktorá bola aktívna a užitočná
nielen pri odchytení páchateľov pri lúpežiach
bankomatov, ale i iných akciách. 

M. Bezák oznámil, že tenisové kurty vo
Svite si vzala do správy spoločnosť SKI
CHEM, a. s., takže tenisový klub ich po doho-
de s týmto správcom bude môcť naďalej pre

svoju činnosť využívať. Zároveň navrhol, aby to-
muto klubu bola poskytnutá dodatočná dotá-
cia vo výšle 1 000,- eur. Keďže dotácie na
športovú činnosť už boli rozdelené, bude sa
tým mestský parlament zaoberať nabudúce. 

Na záver požiadal o vystúpenie M. Špiner,
predseda Klubu rozvoja kultúrnej a športovej
činnosti občanov Pod Skalkou. Prezentoval do-
terajšiu prax pri poskytovaní dotácií vrátane
práce komisie, ktorá podáva návrhy na schvá-
lenie jednotlivých súm pre kluby. Vyjadril ne-
spokojnosť s tohtoročnými čiastkami, pridele-
nými v oblasti športu, vrátane spôsobu, akým
sa rozhodlo – chýba mu komunikácia komi-
sie s vedením jednotlivých klubov pred sa-
motným rozdelením financií. 

V takomto duchu pokračoval aj predseda At-
letického klubu vo Svite L. Potočný, ktorý pre-
zentoval nebývalé špičkové úspechy uplynu-
lej sezóny v atletike (najväčšie za posledných
12 rokov) a napriek tomu mu táto skutočnosť vo
výške dotácie nebola zohľadnená. Naopak,
iným klubom – basketbalistom i futbalistom bo-
la navýšená. Chce vedieť príčiny tohto rozhod-
nutia. 

Odpovedal predseda komisie školstva, kultú-
ry a športu J. Drobný. Zvýraznil fakt, že toto
rozhodnutie bolo na úrovni komisie i zastupiteľ-
stva jednohlasné, komisia sa riadila svojimi kri-
tériami a atléti dostali dotáciu v takej istej výške
ako vlani. Naviac prehlásil, že táto dotácia at-
létom tvorila 50 % nákladov klubu, čo v prí-
pade napr. basketbalistov nemožno povedať,
nakoľko ich dotácia pokrýva ani nie 10 % cel-
kových nákladov. Primátor túto diskusiu uza-
vrel konštatovaním, že v histórii prideľovania
týchto financií sa vždy vyskytli nespokojní žia-
datelia. vž
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Viac šancí pre mládež

RADY nielen SENIOROM
alebo opatrnosti nikdy nie je dosť!

MS Slovenského Červeného
kríža vo Svite

sa obracia na darcov, občanov a mládež
v meste Svit a okolí s výzvou pre darovanie krvi
v akcii

„Kvapka krvi pre mesto”.
Odber sa uskutoční vo štvrtok

27. júna 2013 od 10.00 do 14.00 hod.
v Dome kultúry vo Svite.  

Keďže sa odber uskutoční v čase od 10.00
- 14.00 hod., prosíme darcov, aby v ten deň
konzumovali len ľahké jedlá a neužívali alko-
hol.  

Krv je nenahraditeľný liek a dá sa získať len
vďaka dobrovoľným darcom. Je stále potreb-
ná a nenahraditeľná, preto príďte podporiť tú-
to akciu. Darcov a krvi nikdy nie je dosť. Ďa-
kujeme. 

Mária Zentková

Riaditeľstvo Základnej školy
na Mierovej ulici vo Svite

Vás pozýva na 4. celoškolskú
odbornú konferenciu na tému

Naša Zem
dňa 28. mája 2013 o 15.00 hodine
v priestoroch školskej jedálne.



� Môžete nám stručne priblížiť, o akú ce-
loslovenskú súťaž išlo, kto ju vyhlásil, kto
a ako rozhodoval? 

Lekárske odborové združenie (LOZ) a portál
lekár.sk vyše dvoch rokov hodnotili lekárov na
Slovensku na základe ohlasov pacientov na le-
károv rôznych špecializácií. V obľúbenosti
u pacientov som z cca 50 000 hodnotení na
portáli obstála úplne najlepšie. Na galavečeri
v Divadle Nová scéna v Bratislave som 20. 4.
2013 prevzala cenu a získala titul „Lekár roka
2012”.

� Ste lekárkou – pediatričkou. Deti sú
váš život, osud.... Neľutujete, že ste sa
vydali na túto dráhu? 

Starostlivosť o detských pacientov je mojim
poslaním. Svoju prácu milujem a snažím sa ju
vykonávať zodpovedne.

� Čo je pre vás v tomto poslaní najú-
žasnejšie a naopak, čo vás na ňom bo-
lí...?  

Najúžasnejšie sú iskry v očkách vyliečené-
ho dieťaťa. Najsmutnejší je boj o život pri
smrteľných chorobách.

� Zdravotníctvo je „choré“ - takto to pre-
zentujú odborníci i laici. Je to naozaj tak
zlé?Ak áno, tak podľa vás - prečo?

Áno, je choré. Ozdraviť ho môžu vysokou od-
bornosťou. Priemerná práca pri rozhodovaní
o živote nestačí.

Pre našich členov sme
v apríli usporiadali dve
prednášky, a to na využíva-
nie liečby biolampou, kde
nám zdravotná pracovníčka
vysvetlila účinok rôznych
svetelných filtrov. Mnohí
majú doma biolampu, ku
ktorej je možné zakúpiť aj
doplkové filtre. Poskytla
nám príbalové letáky na ich
správne používanie.

Druhú prednášku nám
pripravila
Pharm.Dr. K. Troppová.
Vysvetlila nám, aké môžu
byť účinky pri kombinácii
liekov, ak jednotliví lekári
nemajú kompletné vedo-
mosti o liekoch, aké užíva-
me. Opäť sa potvrdilo, že

pacient musí spolupraco-
vať s ošetrujúcim lekárom,
aby mu bol správne predpí-
saný liek, ktorý v kombiná-
cii s už užívanými liekmi ne-
spôsobí zbytočné zdravot-
né komplikácie. K. Troppo-
vá nám vysvetlila, čo sú to
homeopatiká, opäť zdôraz-
nila, že sa majú užívať iba
po konzultácii s lekárom
alebo lekárnikom, význam
akupresúry a akupunktúry. 

Prednáška bola zaujíma-
vá a poučná, hlavne pre
nás zdravotne postihnu-
tých, ktorí si už život bez lie-
kov nevieme predstaviť.

Za výbor ZO 
Ing. Kuzmíková

Tri desaťročia pracuje v Poprade, lieči detských pacientov aj zo susedných okresov,
nie sú výnimkou aj svitské deti. O Svite hovorí, že je to pekné mestečko, v ktorom ži-
je s manželom a dcérami už dve desaťročia. Reč je o MUDr. Helene Papcúnovej, kto-
rá v uplynulých dňoch získala významné ocenenie „Lekár roka”. Poznám ju osobne
a viem, že napriek svojej skvelej komunikatívnosti so svojimi pacientmi a najmä ich
rodičmi, nebaží po okázalých scénach a oplýva prirodzenou skromnosťou. Neod-
mietla však odpovede na moje otázky, ktoré vám ponúkam.

S pribúdajúci vekom nás postihujú  rôzne choro-
by, ktoré sa môžu liečiť liekmi, ale aj iným spô-
sobom, ako je akupresúra, akupunktúra, liečba
biolampou, masáže a homeopatiká. Ak má člo-
vek vedomosti aj o alternatívnej liečbe, po kon-
zultácii s lekárom môže využiť aj kombináciu lie-
kov a takejto liečby na zlepšenie alebo udržanie
svojho zdravotného stavu.
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Lekárka roka 2012 - MUDr. Helena Papcúnová

Svoju prácu milujem

Zo života organizácie zdravotne postihnutých vo Svite

� Aké najväčšie túžby má naj-
lepšia lekárka na Slovensku?

Najväčšou túžbou je, aby sme sa
na detských ambulanciách nestretá-
vali so smrteľne chorými malými pa-
cientami.

Pani doktorka, blahoželáme!
Sme skutočne hrdí, že v na-
šom mestečku máme takúto
vzácnu osobnosť – želám vám
aj za našich čitateľov veľa
iskričiek v očiach vašich pa-
cientov a zdravie i pre vás
osobne!   -vž-

Ako na choroby

Ani dnes, 68 rokov po
skončení najhroznej-
šej vojny v dejinách
ľudstva, nie je úplne
zažehnané nebezpe-
čenstvo fašizmu. Pre-
to si stále musíme tie-
to udalosti pripomí-
nať. Pri príležitosti vý-
ročia konca II. sveto-
vej vojny sa 7. mája
2013 za účasti obča-
nov mesta uskutočnil
pietny akt kladenia
vencov k Pamätníku
padlých vo Svite.

Foto: M. Jurčák
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Seniori brigádovali - už tradične
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite a Kluby seniorov organizovali pred

1. májom v stredu 24. apríla brigády na skrášľovanie parku pri Dome opatrovateľskej
služby na Štúrovej ul. a pred Kultúrnym domom Pod Skalkou. Túto, dnes už nezaují-
mavú a neobvyklú činnosť vykonalo 33 seniorov mesta, za čo im patrí poďakovanie. Na
obrázkoch sú obe skupiny seniorov po brigáde.  -ák-

Ocenenie pre podnikové noviny 
Chemosvit

Pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače bo-
li 3. mája 2013 v Dome novinárov na Župnom ná-
mestí v Bratislave odovzdané ceny v súťaži Pod-
nikové médium roka. Prestížna súťaž organizo-
vaná Klubom podnikových médií sa uskutočnila
už po desiatykrát a ocenenie za tretie miesto na
Slovensku si odniesli podnikové noviny Chemo-
svit Svit. Poslaním súťaže je hodnotiť a oceňovať
najlepšie formy internej a externej komunikácie
v niekoľkých kategóriách, stať sa platformou pre
pravidelné stretnutia expertov a odborníkov v tej-
to oblasti.

Speleomíting vo Svite
Už po 22-krát sa v Dome kultúry uskutočnilo

13. apríla celoslovenské stretnutie jaskyniarov
Slovenskej speleologickej spoločnosti – Spe-
leomíting. Predseda SSS Mgr. B. Kortman priví-
tal riaditeľa Správy slovenských jaskýň RNDr. J.
Zuskina, predsedu Českej speleologickej spo-
ločnosti Z. Motyčku, ako aj vyše 200 jaskyniarov
a ich priaznivcov. Súčasťou akcie, ako vždy, bo-
la výstava fotografickej a mapovej dokumentá-
cie, na ktorú sa prihlásilo až 12 zaujímavých fo-
tografických aj mapových prezentácií. Odznelo
aj 18 filmových príspevkov, sprevádzaných voľ-
ným rozprávaním jaskyniarov. Okrem zaujíma-
vých amatérskych filmov jaskyniarov sa predsta-
vil aj známy cestovateľ a filmár Paľo Barabáš so
svojimi dvoma premiérovými filmami: Zajatci pod-
zemia a Hľadači tieňa.

Tenisové kurty a plážové ihrisko
Spoločnosť SKI CHEM od 1. mája 2013 spre-

vádzkovala tenisové kurty pri hoteli Mladosť
a plážové ihrisko. Použitie je možné na základe
prevádzkového a organizačného poriadku. Pre-
vádzková doba je určená od 8.00 do 20.00
hod. Kurty aj ihrisko je nutné si telefonicky ob-
jednať na č. tel. 0918 621 548 a 0918 621 547.

Do súťaže sa prihlásilo
9 materských škôl s rôzny-
mi druhmi umenia. Naše
deti vystúpili „so šašov-
ským“ tancom. Porota
ocenila pohybový prejav
detí v rytme skladby, ich
schopnosť orientovať sa v
priestore, ako aj krásne
kostýmy a radosť z tanca.
V súťaži sme získali prvé
miesto, ktoré bolo obrov-
ským zadosťučinením ná-
mahy, ktorú každé dieťa
vynaložilo na tanečných
tréningoch. Nechýbali ra-

dostné výkriky detí plné emó-
cií. Späť do materskej školy
sme prichádzali s diplomom,
knihou, CD, s drobnými vec-
nými darmi pre každé dieťa a
predovšetkým s dobrou nála-
dou. Už teraz sa tešíme na
účasť v ďalšom pripravovanom
ročníku „TALENŤÁČIKA“. -mš-

Talenťáčik
Začiatkom apríla sme sa zúčastnili s deťmi z Mater-
skej školy vo Svite, ktoré navštevujú tanečný krúžok
pri CVČ vo Svite, na prehliadke detských talentov, kto-
rá sa uskutočnila v dopoludňajších hodinách v Kultúr-
nom dome v Spišskej Teplici pod názvom „TALENŤÁ-
ČIK 2013“. 

Výzva pre talenty
Základná umelecká škola vo Svite

oznamuje záujemcom o štúdium, že
od

2.mája do 25. júna 2013 
sa v tejto škole uskutočňujú talen-

tové skúšky.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na
štúdium v týchto odboroch:

� výtvarný
� tanečný
� literárno-dramatický
� hudobný – nástroje: klavír,

akordeón, organ, keyboard,
husle, gitara, zobcová flauta,
klarinet, saxofón, trúbka,cimbal,
bicie nástroje

� spev.

Talentové skúšky sa konajú denne
od 13.00 do 17.00 hod.



Tieto slová zazneli v príhovore riaditeľky MŠ Má-
rie Handzušovej (na obr. s primátorom mesta) na
slávnostnej akadémii k 30. výročiu otvorenia MŠ
na Školskej ulici 21 vo Svite Pod Skalkou. Pred-
staviteľom mesta, rodičom a širokej verejnosti pri-
pomenula, aké dôležité je budovať a uchovávať
materské školy v tom prostredí, ku ktorému si de-
ti od malička vytvárajú citový vzťah a primerane
svojmu veku sa starajú oň a zvelaďujú ho.

30 rokov ponúka príležitosť zaspomínať si a
ohliadnuť sa dozadu, zároveň je to príležitosť aj na
to, aby sa na pevných základoch minulosti stavala
prítomnosť, ale aj budúcnosť. V tejto MŠ prežilo
obdobie detských hier mnoho detí, z ktorých sú už
dnes úspešní mladí ľudia a zároveň aj rodičia, de-
ti ktorých teraz navštevujú alebo v minulosti nav-
števovali túto MŠ. Všeličo môže človek urobiť, ale
nikdy nevie zastaviť tok času. Uplynulo práve 30
rokov od chvíle, keď sa 2.februára. 1983 po prvý-
krát otvorila brána škôlky a jej prah prekročilo 24
detí pod vedením prvej pani riaditeľky Alžbety Su-
chej zo Svitu a pani učiteľky Márie Bargerovej z
Gerlachova. Vystriedali sa v nej mnohí pedagogic-
kí a prevádzkoví zamestnanci a všetkým patrí vďa-
ka a úcta. K tejto škole v súčasnosti neodmysliteľ-
ne patrí pani kuchárka Eva Britaňáková a pani

upratovačka Zuzana Štefančíko-
vá.

V roku 1991 do funkcie riadi-
teľky nastúpila Zuzana Klímová,
ktorá túto škôlku viedla vyše 23
rokov. Pod jej vedením dostala
budova celkom nový šat, vyme-
nilo sa interierové zariadenie,
doplnili sa moderné didaktické
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MŠ Pod Skalkou je    -ročná jubilantka
„Každý človek bol zrodený pre nejaké dielo, každý, kto
chodí po tejto zemi má nejaké povinnosti k životu... A my vedieme na-
še deti k tomu, aby započali budovať dielo svojho života v našej ma-
terskej škole a za pomoci rodičov sa naučili, že práve to miesto, kde
sa narodili, vyrástli a kde bývajú, je tým miestom, kde sa oplatí žiť!“ 

3300

pomôcky na zvýšenie úrovne edukačnej činnosti detí. Počas
tohto obdobia pani riaditeľka Klímová zabezpečila škole jej zá-
sadné postavenie v rámci komplexného vzdelávacieho pro-
gramu mesta Svit.

Na slávnosti sa zúčastnili predstavitelia mesta, pán primá-
tor PaedDr. Rudolf Abrahám, ktorý prítomných aj pozdravil,
vedúci oddelenia pre školstvo, mládež a šport, Mgr. Ján Ry-
ša, riaditeľky ZŠ pani Mgr. Luďa Sabová, Mgr. Anna Coga-
nová, riaditeľka CVČ Mgr. Lenka Mačugová, riaditeľka MŠ na
Mierovej ulici Mária Zentková a riaditeľ ZUŠ PaedDr. Peter Ko-
valčík. Slávnosť prišli pozdraviť aj dlhoroční sponzori: za ak-
ciovú spoločnosť s r.o. Whirlpool Slovakia v Poprade Ing. Ka-
tarína Grenerová, za a.s.Chemosvit vo Svite Ing. Mervart, za
Baliarne obchodu mesta Poprad Ing. Viliam Matušek a treba
spomenúť pána Jaroslava Matla, vedúceho Papiernictva vo

Svite, ktorý sa síce ospravedlnil, ale vždy nezištne podá po-
mocnú ruku. Nechýbali rodičia a zástupcovia spoločenských
organizácií.

Hlavnou časťou osláv bolo vystúpenie detí MŠ, ktoré prí-
tomných zaviedli do Rozprávkova a prostredníctvom básni-
čiek a pesničiek pomáhali „nešťastnému opustenému kráľo-
vi“ hľadať svoj stratený zámok. Kráľ putoval z ríše do ríše, až
sa ocitol na Sovensku v krásnom meste Svit. A tu prišiel na to,
že to, čo hľadá, sa nachádza na Školskej ulici 21.Teraz tam
deti s kráľom spoločne žijú, až kým nepríde ich čas odchodu
do ZŠ. Program pripravili pani učiteľky: Mgr. Martina Šutáko-
vá, Mgr. Jana Kováčová a Edita Mikušová, za čo im riaditeľka
verejne poďakovala. 

Na akadémii vystúpili aj žiaci zo ZUŠ pod vedením pána uči-
teľa Kovalčíka ml. a bodku za programom dali deti z tanečné-
ho krúžku pri CVČ pod vedením učiteľky Mikušovej a Mgr. Ku-
kurovej.  Na záver riaditeľka zaželala MŠ do ďalšieho obdobia
školu plnú zdravých a šťastných detí a spokojných rodičov.

Slávnostnú atmosféru umocnilo spoločné posedenie hostí
a zamestnancov MŠ v Espresse Pod Skalkou, ktoré patrí pá-
novi Javorinskému. Všetkým srdečne ďakujeme.

Za kolektív MŠ Mária Handzušová
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� NARODILI SA

Viktória Kasprišinová, Rudolf Plšík, Matej
Bystrický, Adam Bielený

�� MANŽELSTVO UZATVORILI
Peter Lipnický a Petra Podolská, Jozef
Margetín a Silvia Bystrická

�� ŽIVOTNÉ JUBILEÁ - apríl
70 ROKOV

Ján Bednarčík,Anna Gontkovičová, Mag-
daléna Markovičová,František Pado, Jozef
Štefánik 

75 ROKOV
Žofia Michnová, Vladislava Maliňáková,
Helena Bednárová

80 ROKOV
Verona Ujčíková, Júlia Koláriková, Margi-
ta Jureková, Helena Olečková,Oto Eng-
ler, Božena Dubielová, Florián Chudjak

85 ROKOV
Kveta Diačiková, Janka Maličká, Mária On-
dirková

93 ROKOV
Mária Havlíková

� NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Vendelín Bujňák (32), Ing. Monika Ilav-
ská (35), Mária Cisková ((71), Marián
Valachovič (37), Mikuláš Majerčák
(62), Karol Celery (87),Margita Dzia-
ková (92), Ing. Alena Blazoňová (50).

Spoločenská rubrika

Úprimne ďakujeme rím.katolíckemu
pánovi farárovi Š.Vitkovi a jeho asis-
tencii, Mgr. Jánovi Ryšovi z MsÚ, dy-
chovej hudbe a Pohrebným službám za
vykonanie dôstojnej poslednej rozlúč-
ky s našim drahým zosnulým 

Štefanom Rástockým, 
ktorý nás navždy opustil vo veku 73 ro-
kov. Ďakujeme aj celej rodine, suse-
dom, spolupracovníkom a všetkým
známym, ktorí ho prišli na poslednú
cestu odprevadiť.

Smútiaca rodina.

Ďakujeme pánovi kaplánovi Patrikovi
Solárovi a jeho asistencii, pani Veroni-
ke Žoldákovej z MsÚ a zamestnancom
Pohrebných služieb vo Svite za dôstoj-
nú rozlúčku s našou milovanou mamič-
kou a starou mamou

Idou Bednárikovou,
ktorej láskavé srdce dotĺklo 8. apríla
2013 vo veku nedožitých 86 rokov. 
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa
s ňou prišli rozlúčiť, za ich prejavy sú-
strasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina

� Podakovania 

Franková - PROFICREDIT
Zamestnanecká pôžička! 
Aj pre dôchodcov a SZČO.
od 300 - 3000 € od 6000 - 100 000 €
- ručenie nehnuteľnosťou 
BEZ REGISTRA!
0911/913849, Poprad, Moyzesova 25

Predám tatranský profil 
- perodrážka, brúsený

I. trieda 3,80 eur, II. trieda 3,10 eur 
v ponuke aj dlážkovica a dokončovacie liš-
ty. Doveziem.
Tel: 0915 863 227, 0911 168 982.

Inzeráty

Neváhajte a navštívte našu predaj-
ňu TATRAGAS, v ktorej okrem tovaru
z kanalizácie, vody, kúrenia, plynu,
sanitárnej techniky môžete nájsť už

aj nový sortiment ŽELEZIARSKYCH POTRIEB a ZÁHRADNEJ TECHNIKY od skru-
tiek, matíc až po rôzne náradia. Naša ponuka je pestrá na sortiment, pričom sa
snažíme udržiavať primerané ceny. Samozrejme, našu ponuku každým dňom
nielen rozširujeme, ale hlavne skvalitňujeme, takže už len stačí prísť k nám,
a naprázdno neodídete.

Hlavné dôvody, prečo u nás nakupovať:

� tovar máme len od autorizovaných distribútorov,
� dlhoročná tradícia,
� primerané ceny,
� stálym zákazníkom poskytujeme zľavy a bonusy.

Kontakt: Ul. kpt. Nálepku 865, Svit Otváracia doba:
tel. číslo:  052/77 56 112 Pondelok - Piatok   7.00 - 18.00  
mobil:      0905 262 194, Sobota                    8.00 - 12.00

0903 628 868

� Mladá rodina kúpi dom vo Svite,
máme záujem o dvojdom, alebo dom
v radovej zástavbe. kontakt: 0903
760902.

� Predám podkrovný slnečný trojizbový
byt s rozlohou cca 80 m2 v Tatranskej
Štrbe. Tel.: 0915 915 097.

� Ponúkam opatrovateľskú službu
v domácnosti. Tel.: 0905 742400 alebo
http://opatera.webnode.sk/.

Koncom apríla sa v Útulku pre občanov v sociálnej núdzi vo Svite uskutočnilo
slávnostné prestrihnutie pásky na novom detskom ihrisku, ktoré pre Útulok v sprá-
ve DSS Batizovce zasponzorovali Slovenské elektrárne.

Foto: Eva Potočná

ˇ
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Poďakovanie mestským policajtom
Dovoľte mi touto cestou v mene našej rodiny
poďakovať službukonajúcemu mestskému poli-
cajtovi a jeho kolegom z Policajného zboru SR,
ktorí 24. 4. 2013 v ranných hodinách pomohli
s presunom našej, t. č. imobilnej tety vo Svite
z bytu do auta. 
Je príjemné vedieť, že v niektorých chvíľach, keď si
človek pre svoje vlastné zdravotné problémy nevie
rady s pomocou inému, žijú okolo nás ľudia, ktorým
je blízka ľudskosť, trpezlivosť a ochota pomáhať
v ktoromkoľvek čase.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli a prajeme im veľa
zdravia.

S pozdravom Adriana z Kežmarku.

17. apríla 2013 prišli deti do
knižnice pozdraviť zo SZUŠ
Fantázia vo Svite rozprávko-
vé postavy – Princezná a Gaš-
parko. Spolu so Sovou, ktorú
má knižnica vo svojom znaku
predviedli milé divadelné
a hudobné predstavenie. 

Program bol pripravený ako
darček pre žiakov 3. A zo ZŠ na
Mierovej ulici, ktorí sa zapojili do
9. ročníka celoslovenskej čitateľ-
skej súťaže „Čítame s Osmijan-
kom“ a tiež pre najlepších det-
ských čitateľov za rok 2012. 

Po programe nasledovalo sláv-
nostné vyhlásenie najlepších čita-
teľov z kategórie detí a ich ocene-
nie knižnými darčekmi. Na treťom
mieste sa umiestnila Diana Kaláto-
vá, ktorá prečítala 97 kníh, 155 prečítaných kníh prinieslo 2. miesto Natálii Šoltisovej
a Kráľom čitateľov sa stal Peter Kubaský so 156 prečítanými knihami (na obr.).
Naši ocenení už vedia, že čítanie nám otvára dvere do krajiny dobrodružstva, pouče-

nia i zábavy. Dúfame, že i ostatné deti pochopia, že čítať je skvelé a objavia knihy, kto-
ré ich zaujmú a zanechajú v nich hlboké stopy.

Text a foto:
D. Šipošová

Nocs Andersenom 
2013

Do knižnice vo Svite počas
Noci s Andersenom zavítali
slávni detektívi: Sherlock Hol-
mes, slečna Marplová, Colom-
bo, ale i komisár Rex a Ružový
panter. Aby zistili, či sa z detí
môžu v budúcnosti stať ich ko-
legovia, museli deti vyriešiť
rôzne úlohy. Tými vyskúšali ich
pozornosť, pohotovosť, dôvtip,
ale tiež vedomosti matematic-
ké, fyzikálne, literárne, jazyko-
vé i schopnosti pohybové. To
všetko by mal totiž ovládať
dobrý detektív. Preverili ich
tiež v skúške odvahy a zároveň
sa spoločne zahrali i zabavili.
Detektívi im predstavili aj svoj-
ho nového kolegu - komisára
Mrodgeho, ktorý sa stal hrdi-
nom zaujímavej a zábavnej kni-
hy, získanej ako dar z vydava-
teľstva Slovart. Deti ich zasa
prekvapili nielen svojou šikov-
nosťou, ale i vlastnou hudob-
nou produkciou.

Na záver boli za svoju odva-
hu a plnenie úloh odmenené.
Všetky získali i preukazy detek-
tívov s tým, že budú naďalej
rozvíjať svoje schopnosti a do-
pĺňať si vedomosti z rôznych
vedných odborov i oblastí živo-
ta. Tento rok sa tohto medziná-
rodného podujatia zúčastnilo
199 školských a verejných
knižníc zo všetkých regiónov
Slovenska a nezabudnuteľnú
rozprávkovú noc v nich strávilo
viac ako 8500 detí. 

Najlepší detskí čitatelia

Mestská knižnica
Svit

vás pozýva 
na výstavu ilustrácií

Martiny Matlovičovej -
Královej

z knihy Tracyho tiger

3. máj – 31. máj 2013
v priestoroch knižnice
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Dominika Pacigová na kraji
Obrovskú radosť našej škole priniesol krásny úspech Do-

miniky Pacigovej, ktorá v krajskom kole 5. ročníka Dejepis-
nej olympiády obsadila, pri rovnosti bodov, 3. miesto. Súťaž
prebehla 4. apríla 2013 v Prešove, kde z celkového počtu
100 bodov získala Dominika 80. 

Test pozostával z 3 častí: z otázok monotematického cel-
ku Slovenské národné obrodenie, z úloh z príslušného učiva
a otázok z regionálnych dejín, tentokrát bol hlavnou témou
Vranov nad Topľou a okolie. 

Dominika, blahoželáme a úprimne ďakujeme za skvelú re-
prezentáciu školy a do budúcnosti prajeme ešte mnoho krás-
nych úspechov! 

Mgr.Dana Palušáková
ZŠ Mierová, Svit

Naša Zem má v kalendári vyhradený jeden deň - 22. ap-
ríl. Centrum voľného času pripravilo ku Dňu Zeme sériu
ochranárskych podujatí “Eko-dni jar”.

Prvou z aktivít
bola výtvarná tvori-
vá dielňa. Pries-to-
ry základnej ume-
leckej školy sa
zmenili na detský
ateliér. Netradič-
nou výtvarnou
technikou quilling
prezentovali deti
svoje názory na
ochranu prírody a
starostlivosť o ži-
votné prostredie.
Z papiera pod ich
šikovnými rukami
vyrastali fantastic-
ké stromy, kvety,
zvieratká. 

Druhou z aktivít
bola pátracia hra
Príroda za oknami.
Hra prebiehala v
areáli CVČ a deti
hravou formou rie-

šili úlohy a svoje zistenia zaznamenávali na plagátoch. Samostatne
pozorovali prírodu, poznávali stromy podľa obrázka, zaznamenávali
ich výskyt, zbierali prírodniny. V eko-hľadanej pátrali po príkladoch
kladného a záporného správania sa ľudí k prírode, snažili sa ich po-
súdiť a navrhnúť ďalší model správania, ktorý by viedol k ochrane ži-
votného prostredia. Napísali aj vlastné priznania, či ochránili alebo
poškodili prírodu a ako. Na záver napísali Zemi ospravedlnenie za
svoje nesprávne konanie a zablahoželali jej k sviatku.

A ako znelo jedno z mnohých blahoželaní? 
„Milá Zem, k Tvojim narodeninám Ti prajem, aby Ťa nikto nezne-

čisťoval a ani ja Ťa nebudem znečisťovať a aby si sa dožila aspoň ďal-
ších 10 000 rokov.“ N. Kumorovitzová

Deň ZEME

Folklórny súbor Jánošík organizuje 

nábor nových členov
Súbor za posledné 2 roky prešiel mnohými zmenami, cez

vedenie, tanečnú ale aj hudobnú zložku.....Preto je čas na
novú generáciu – na veku nezáleží... Vítaní sú všetci, ktorí
majú chuť udržať ľudové tradície a spoznať nových ľudí.
Všetkých záujemcov pozývame medzi nás – ak chcete užitočne,

zmysluplne prežiť voľný čas a následne spoznávať svet, prejavte
svoj záujem telefonátom na č.t. 0908 260 599, alebo osobnou
návštevou na skúške súboru Jánošík Senior vždy v piatok od
19.00 h v Dome kultúry Svit.

Administratívno - asistenčné služby: 
� komunikácia s bankovými a nebankovými subjektmi;   
� komunikácia s exekučným úradom; 
� podanie námietok proti exekúcii, odklad a zastavenie exekúcie;
� spísanie návrhu na odvolanie voči rozhodnutiu Sociálnej po-
isťovne; 
� návrhy na súdne konania (rozvod, BSM, úprava rod.práva a po-
vinností)
� spísanie zmlúv  (kúpna zmluva, nájomná zmluva, darovacia zmlu-
va a i.) 
� sprostredkovanie právnych služieb vrátane zastupovania pred
súdmi 

Kontakt: 0905/742400  
http://frantisekdrozd.webnode.sk/administrativne-sluzby/  



Prvá časť predstavenia je o mladosti Karo-
la Wojtylu. Poukazuje na to, že bol príkladom
pre svoje okolie – rovesníkov, kamarátov
a známych. Veľmi si vážil život a svoj život za-
kladal na Ježišovi Kristovi. Zároveň však pre-
žíval detstvo, mladosť, radosti a starosti, tak
isto, ako všetci ostatní, bol jedným z nás...
bol náš...

Druhá časť hovorí o neľahkom živote jed-
nej kresťanskej rodiny počas komunizmu. Vo
svete, ktorý sa postavil proti nim, je pápež
symbolom Krista – teda nádeje. S ním preží-

vajú svoje úspechy i pády, príkoria aj zrady na
ich ceste a sprevádzajú ho modlitbou. Život
bl. Jána Pavla II. nielenže ovplyvňoval a menil

ich životy, ale vlieval im do srdca pravú lásku
– Ježiša. On nás k nemu sprevádzal a preto
bol v našich srdciach s ním... bol v nás.

Predstavenie je o vzťahoch. Vzťahoch ľudí,
akými sme i my sami, voči sebe a voči Bohu.
Hercom sa podarilo tieto vzťahy krásne vy-
kresliť a tak poukázať na hĺbku a dôležitosť
viery v našom živote.

Vďaka ich výkonom sa toto predstavenie
stáva čímsi viac, ako príjemnou zábavou, či
skvele prežitým časom. Hoci nie je núdza
o úsmevné, či dojemné momenty, hlbokosť

vzťahov medzi postavami tvorí z tohto diela
obraz – obraz nášho života, toho, čo sami
prežívame. Každý tam môže nájsť sám seba,

svoje spomienky, svoje sny, ale hlavne: od-
kaz pre každého, že nikdy nie sme sami. Je-
žiš je vždy s nami. A ľudia, ako bol Ján Pavol
II., ho na tomto svete najviac sprítomňujú...

V Dome kultúry vo Svite za spolupráce s oddelením
kultúry mesta Svit sa predstavilo v dňoch 18. a 19. aprí-
la okolo 500 detí v kategóriách do 11 rokov a 12–15 ro-
kov. V každej kategórii súťažili jednotlivci a duá, malé
choreografie do 10 členov a veľké choreografie 11 – 24
členov. Naši tanečníci odchádzali s plnou náručou oce-
není bilanciou 5 cien v podobe „zlatého pásma“ s titulom
laureát, (Nespútané krídla, Zabočte doľava, prichádza
oprava, Varieté, Sladké bzúúm, Aquažabka). Získal 3
ceny v zlatom pásme (Matkine slzy, Objatie, Máte právo
nevypovedať), a tri ceny v striebornom pásme (Úúú bej-
be, bejbe, Uletené, Love story). Celkovou bilanciou je
11 choreografií, ktoré získali tak uznanie poroty ako aj
úspech u divákov. Choregrafie vytvorila trénerka a cho-
reografka Jana Gregorová, ktorej srdečne blahoželáme
a prajeme jej veľa ďalších úspechov.

Neprehliadnuteľnou súťažou je prehliadka Pre-de-ta
Košice, odkiaľ si tanečníčky z prvého ročníka doniesli
krásne prvé miesto a sólistka Mirka Antalová druhé
miesto s ocenením za interpretáciu choreografie. Srdeč-
ne blahoželáme. Za SZUŠ Fantázia vp

Na obr. vpravo Deň tanca - Zabočte doľava
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Divadelné predstavenie Náš a v nás Ján Pavol II., ktoré sa uskutočnilo 1. 5.
2013 v Dome kultúry vo Svite predstavilo život blahoslaveného pápeža Jána
Pavla II.

Tanečný odbor SZUŠ Fantázia  sa ako každo-
ročne zúčastnil súťažnej prehliadky na domá-
cej pôde. Podtatranské osvetové stredisko
v Poprade už niekoľko rokov organizuje pre
žiakov základných škôl, tanečné kluby, základ-
né umelecké školy - tanečné odbory  a centrá
voľného času prehliadku nefolklórneho tanca
Deň tanca 2013. 

OCHOTNÍCI mali úspech!

Deň tanca – Uletené – Mirka Antalová a
Alenka Balážiková

Deň tanca – duo Love story –
Maroš Zajac a Lívia Zajacová

Deň tanca



Svetový deň zdravia, vyhlá-
sený už v roku 1950 Svetovou
zdravotníckou organizáciou,
pripadol v roku 2013 na 7. ap-
ríl. V našej materskej škole
sme v tento deň, prostredníc-
tvom informačných tabúľ s py-
ramídou zdravia a ochutnávkou
zdravých zeleninových nátie-
rok, predstavili rodičom detí
možnosť prípravy zdravých,

chutných a výživných raňajok
či ľahkej večere. Rodičia od-
chádzali s receptami nátierok,
ktoré im, aj ich deťom najviac
chutili. Naším cieľom bolo pre-
zentovať  jednu z možností,
ako sa priblížiť vhodným stra-
vovaním zdravému životného
štýlu, ktorý je zároveň preven-
ciou proti závažným ochore-
niam.              MŠ Mierová ul.
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Chránené rastliny Svitu
Sára Pavlovičová, žiačka 7.roč. ZŠ na Mierovej ulici sa pri-

pravuje na Biologickú olympiádu pod vedením pani učiteľky
RNDr Danice Božovej. Zvolila si tému Chránené rastliny Svitu.

Jedným z výstupov jej práce je aj tento informačný plagát, kto-
rý by mal byť verejnosti k dispozícii aj na iných priestranstvách,
aby sme si uvedomili, čo vzácne nám príroda v našej blízkosti
ponúka a čo si máme chrániť (vľavo)

Teraz už hurá do záhrad a po-
pasovať sa s prírodou a pripraviť
sa aj na vrtochy počasia.

Napriek dlhej podtatranskej
zime záhradkári sa radili, záro-
veň si pripravili pôdu, sadeničky,
zakúpili semená, ale aj nové
stromčeky, či kríky. Naozaj pre-
skočíme zo zimy do leta?

Tu je potrebné pripomenúť, že
doba ukázala, že aj záhradkár sa
stále učí, radí. Vývojom a skúša-
ním nám dávajú do popredia
rastliny napriek vyšším cenám
predošetrené morením, či pria-
mo granulované s dávkou ošet-
renia a podporu hnojív na lepšie
zakorenenie a klíčenie.

Prácou OV a ZO bolo v apríli
zabezpečiť ukážku jarného rezu
stromov, pred jarným postrekom
proti prezimujúcim škodcom.
Zabezpečili sme ukážku v šty-
roch osadách v okrese Kežma-
rok, Poprad a dve ukážky v na-

šich osadách Máj a Breziny. Tie-
to ukážky poskytli naši pomoló-
govia JOPPA Štefan starší a

ZELKO Ján. Je množstvo zá-
hradkárov, ktorí si strihajú stro-
my na takzvané bonsaje. Vtedy
si záhradkár akokeby obral úro-
du, narastajú mu na strome no-
vé výhonky – metly! Pozor! Je
potrebné stromu zachovať roč-
né výhony celé, ktoré nám v pr-
vom roku vypustia listový obrast
a v druhom roku obrastie plodo-
nostnými výhonkami. 

Z dôvodu dlhej zimy sme tieto
akcie nemohli dlhodobo pláno-
vať. Predseda OV Jozef Kalakaj

plánuje pre záhradkárov zapoži-
čať miestnosť v Dome kultúry,
ako miesto prvého kontaktu so
záhradkárskou tematikou, aby
slúžila ako poradňa pre všetkých
občanov, nielen registrovaných
vo zväze. Máme v pláne ešte
uskutočniť koncom mája ukážku
štiepenia.

Veríme, že ďalšie akcie v spo-
lupráci s mestom, budú pros-
pešné občanovi.

Najbližšie akcie sú:
Vyhlásenie vedomostnej súťa-

že Mladý záhradkár 10-12 rokov
a 13-15 rokov, okresné kolo bu-
de do 15. júna a 3 víťazi postú-
pia v novembri na celoslovenskú
súťaž do Piešťan.

Vyhlásenie vypracovania her-
báru do septembra o zaujímavé
ceny Pohár predsedu OV SZZ
a 50 €,druhá diplom a 30 € a tre-
tia diplom a 20 €, zhotovenie
môže byť jednotlivcom, alebo
školou, či triedou. 

Jozef Kalakaj
predseda OV SZZ Poprad

Už je tu máj, čas tak rýchlo plynie. Pre záhradkárov boli v
apríli dni zhodnotenia činnosti za minulý rok a plánovanie
prác, či akcií v tomto roku. Všetky mestské základné or-
ganizácie majú za sebou členské schôdze.

Jarný rez stromov

Okienko 
záhradkára

Zdravé nátierky z materskej školy



Konečne po dlhej, nepríjemnej zime na-
stala jar a človeka to ťahá von do prírody. Je
zbytočné uvádzať, aké je dôležité životné
prostredie, veď na jeho ochranu existujú aj
úrady. A tiež je známe, ako ho človek ničí,
ako kaličí planétu ZEM. Nemusíme ísť ďale-
ko, aby sme toto zistili, stačí ísť do nášho
blízkeho okolia...

24. apríla bola som so skupinkou priate-
ľov na prechádzke pod našou horou Baba.
Po ceste sme zbierali do vreciek malé sme-
ti a hneď na začiatku neďaleko od studničky
nás vítala prvá pneumatika z auta. Pokračo-
vali sme v ceste popod les smerom na
Spišskú Teplicu a o chvíľu sme objavili ďal-
šie dve pneumatiky. Na malom rázcestzí
smerom k betónovému chodníku asi okolo
15:15 prechádzala biela skriňová Avia, kto-
rá nepokračovala smerom do Spišskej Tep-
lice, ako sme si mysleli, ale zabočila vľavo ku
chodníčku popri Teplickom poli smerom
k cyklistickému chodníku. So záujmom sme
sledovali, čo bude ďalej. Auto zastalo. Boli
v ňom dvaja muži. Jeden z nich vystúpil ob-
zrieť si terén. Potom auto zacúvalo ďalej

k poliam. Dovtípili sme sa, prečo tam ide,
zrejme vysypať odpad. Z batoha som vytiah-
la papier, pero a začala som si zapisovať
údaje. Keď to muži videli, vošli do auta, oto-
čili sa späť na cestu do Svitu a niečo na nás
zakričali....A odišli... Následne sme si
miesto obzreli. Je tam skládka stavebného
materiálu, torzo z kuchynských spotrebičov,
matrac, igelity, fľaše. Hotové smetisko. To au-
to tam iste nešlo po prvýkrát. Teraz ich odra-
dila naša prítomnosť, ale určite si to zopakujú.
Kto tomu môže zabrániť? A kto sa opýta na ich
pôvodný úmysel, prečo tam išli? Asi nikto.

Dnes to takto chodí, naša ľahostajnosť je
evidentná.

Ďalšia obrovská skládka je priamo v lese
pod bývalou „Pribylincovou chatou“ po bez-
domovcoch. Handry, riady so zvyškami jed-
la, fľaše, dokonca plné injekčné striekačky,
tabletky (čo sa môže stať, ak to objavia de-
ti..?!) - je tam toho za jednu vlečku. Neviem,
kto je majiteľom lesa, či sa vôbec niekedy
doň niekto pozrie. Ale už sme si zvykli, že to
nikomu nevadí. Je to hrozné, ako sa človek
správa, matka príroda musí plakať...Nie div,

že na to aj reaguje, veď sme svedkami rôz-
nych katastóf, kalamít a pod. Je to totiž zá-
kon spätného pôsobenia... Kam kráčaš člo-
vek?                        Pozorovateľka Blanka
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KAM kráčaš človek, 
zážitky z potuliek jarnou prírodou....

„Jack and Joe 2“
Dňa 23. apríla 2013 sa žiaci 5. až 9. roč-

níka ZŠ Mierová 134 Svit už po štvrtý krát
zúčastnili divadelného predstavenia v an-
glickom jazyku s názvom „Jack and Joe 2“,

koncipované ako
učebná pomôcka. 

V tomto dvojjazyč-
nom (anglicko-sloven-
skom) príbehu sa jed-
novaječné dvojičky
Jack and Joe rozhod-
nú zúrodniť pôdu, kto-
rú zdedili po nebo-

hom strýkovi Georgovi. Ako to u hercov mar-
tinského divadla býva zvykom, nebola núdza
o humor a nečakané zvraty. 

Určite zaujali aj nápadité a prepracované
kulisy a kostýmy. Predstavenie bolo okore-
nené aj zábavnými slovensko-anglickými vý-
razmi ako „magic vodárenský prútik, motoo-
račka...

Cieľom predstavenia bolo atraktívnou
a hravou formou umožniť žiakom zdokonaliť
si vedomosti z cudzieho jazyka a nadobud-
núť schopnosť bezprostrednej interakcie. 

Zároveň chceme poďakovať hercom di-
vadelného centra z Martina za príjemný
umelecký zážitok, ktorým sa podarilo zaujať
publikum a udržať pozornosť až do konca. 

Po štyroch vydarených predstaveniach sa
už teraz tešíme na ďalšie dvojjazyčné vystú-
penie tohto súboru aj na budúci školský rok. 

Studnička pri Svite láka k jarným
prechádzkam, ale svojím zdevastova-
ný okolím nerobí práve najlepší do-
jem...                           Foto: M. Jurčák



V hasičskom útoku do kopca
pri svitskej Kolibe boli prví  muži
z Gerlachova, keď dosiahli čas
18,18 s. Druhé miesto obsadil

Spišský Štvrtok I (19,97 s). Tre-
tie skončili Kravany (20,20 s).U
žien  po prvýkrát zvíťazila Spiš-
ská Sobota I, keď  zaznamenala
čas 29,63 s. Druhý Spišský
Štvrtok  mal čas 30,95 s a tretie
Smižany   33,29  s. S kopcom
sa popasoval i hasičský dorast,
kde medzi dorastenkami boli
najlepšie  Vikartovce (28,54 s)
pred   Poprad - Strážami  (31,17
s) a Spišskou Sobotou (31,58
s). Štvrtý skončil mladý ambici-

ózny kolektív z Hranovnice
(34,13 s). Družstvo mužov Svitu
I. skončilo na 11. a Svitu II. na
14. mieste.

Ceny najlepším družstvám
odovzdal Ing. Ján Fridman, člen
predsedníctva  OV DPO Poprad
a za organizátorov súťaže pred-
sedkyňa  Dobrovoľného hasič-
ského zboru Svit Adriána Dlugo-
šová. Táto atraktívna súťaž bola
prvou v tohtoročnej sezóne
z dvadsiatich šiestich  súťaží or-
ganizovaných OV DPO Poprad
v spolupráci s dobrovoľnými ha-
sičskými zbormi pre hasičské
družstvá dospelých i dorastu,

ktoré si pripísali prvé body do ta-
buľky už devätnásteho ročníka
Podtatranskej hasičskej ligy.
Dobrovoľní hasiči svojimi výkon-
mi  opäť  dokázali, že vedia ob-
sluhovať  hasičskú techniku i ná-

radie  v náročnom  kopcovitom
teréne nielen v súťažiach, ale
i mnohokrát  pri  mimoriadnych
udalostiach.         Ondrej KLIMO

Foto: M. Jurčák

Vzdelávanie trochu inak
Mladý poľovník Tomáš medzi piatakmi a štvrtákmi

V polovici apríla, ktorý je už tradične známy ako Mesiac lesov, me-
dzi našich piatakov a štvrtákov zavítal mladý poľovník Tomáš Krem-
paský, žiak deviateho ročníka susednej základnej školy v našom
mestečku. Slovom i obrazom sa veľmi výstižne venoval téme Jeleň
a poľovníctvo. Okrem informácií o živote tohto živočícha  - kráľa na-
šich lesov nezabudol pripomenúť i potrebu jeho ochrany. Prítom-
ným žiakom ukázal i odliatky stôp a parohy, ktoré si dokonca mohli
prezrieť i zblízka a ohmatať. V závere odpovedal na zvedavé otázky
školákov. Za svoje vystúpenie si vyslúžil poďakovanie vyjadrené veľ-
kým potleskom.          RNDr. Danica Božová, ZŠ Mierová Svit
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PODTATRANSKÁ HASIČSKÁ LIGA ODŠTARTOVANÁ VO SVITE               

O putovný pohár
primátora mesta

Aj tohto roku si hasiči pripomenuli sviatok svojho pa-
tróna sv. Floriána organizovaním viacerých podujatí, aby
čo najviac  priblížili verejnosti svoju činnosť. Jedným
z nich v okrese Poprad bola súťaž hasičských družstiev
O putovný pohár primátora mesta Svit, ktorej  dvadsiaty
druhý ročník sa uskutočnil v prvú májovú  sobotu 4. 5.
2013. Súťaže sa zúčastnilo 15 družstiev mužov a 6 druž-
stiev žien. Dorastenky súťažili v osobitnej kategórii za
účasti  štyroch  tímov. 
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� 31. marca v neskorých večerných hodinách vo-
dič modrého vozidla WW Passat combi narazil pri
benzínovom čerpadle do dopravnej značky. Do-
pravnú značku značne poškodil a z miesta ušiel.
Mal smolu, pretože stratil tabuľku s evidenčným
číslom vozidla. Privolaná hliadka policajného zboru
z Popradu začala nehodu riešiť. 

� 5. apríla došlo pred supermarketom Lidl k roz-
tŕžke medzi Marekom M. zo Štrby a Jozefom K. zo
Svitu. Po slovnej výmene názorov a fyzickom útoku
sa obaja výtržníci rozhodli zabudnúť na stretnutie,
dokonca nechceli ani ošetrenie u lekára. 

� 8. apríla pri upratovaní čakárne SAD traja, asi
pätnásťroční mladíci, vulgárne nadávali pracovníč-
ke, ktorá je tam zamestnaná. Pri prehliadke Špe-
ciálnej základnej školy vo Svite sa ich upratovačke
nepodarilo identifikovať. 

� 13. apríla hliadka mestskej polície bola privola-
ná do záhradkárskej osady Breziny, kde dvom zá-
hradkárom Jozefovi K. z Popradu a Jozefovi
K. z Tatranskej Štrby niekto prepílil visiace zámky
na búdkach v ich záhradách a odniesol si so sebou
železné tyče a napájacie rúrky, ktoré boli dôležitou
súčasťou pri práci s pôdou. 

� 17. apríla došlo k hromadnej bitke rómskych spo-
luobčanov v pohostinstve. Bitka pokračovala na
ceste vedúcej k Chemosvitu a. s., kde sa nachá-
dzalo 15 osôb, z ktorých polovica bola v podnapi-
tom stave a boli agresívni. Pri tejto bitke musela za-
sahovať aj pohotovostná motorizovaná jednotka,
hliadka dopravnej a štátnej polície z Popradu. 

� 17. apríla z chodby bytového domu na Ulici Ji-
lemnického bol pani Oľge L. zo Svitu ukradnutý bi-
cykel. Po prehľadaní celého mesta a okolitých čas-
tí mesta sa bicykel nenašiel. O bicykel bol rovnako
pripravený dňa 22. apríla aj pán Ľubomír T. z tej is-
tej ulice. 

� 18. apríla v predajni Lidl sa dopustil krádeže An-
ton V. zo Svitu. Za krádež mu bola pridelená blo-
ková pokuta. Blokovou pokutou bola odmenená aj
Alžbeta Č. z Batizoviec, ktorá sa pokúšala o nákup
šampónu zadarmo. 

� 21. apríla prechádzali dva plné autobusy fanúši-
kov z Košíc vracajúcich sa z futbalového zápasu zo
Žiliny. Cestou zo Žiliny v obci Hybe poškodili zaria-
denie a tovar čerpacej stanice. Z dôvodu zachova-
nia poriadku pri prejazde našim mestom boli hliad-
kou MsP odporučené opatrenia pre čerpaciu sta-
nicu. 

� 23. apríla po telefonickej informácii hliadka
mestskej polície zasahovala na Ulici Kukučínovej,
kde horela tuja, ktorú niekto zapálil a od nej sa poš-
kodzovalo osobné motorové vozidlo. Hliadke sa
oheň podarilo uhasiť. Oheň sa hliadke podarilo
uhasiť aj na Ulici 9. mája, kde horela pohrabaná su-
chá tráva. 

� 26. apríla bol na Ulici Kpt. Nálepku nájdený bi-
cykel. Bicykel je umiestnený v priestoroch mest-
skej polície vo Svite. 

� 28. apríla telefonoval Jaroslav L. zo Svitu, že sa
nachádza v pohostinstve na stanici ŽSR, kde mu
niekto ukradol bicykel, ktorý si nechal neuzamknu-
tý vo vestibule. Hliadka mestskej polície odkontro-
lovala okolie mesta a pri záhradkárskej osade Bre-
zina v trávnatom poraste našla hodený bicykel, kto-
rý podľa popisu patril pánovi Jaroslavovi. Ten si bi-
cykel od hliadky prevzal s poďakovaním.

Z denníka polície

PROGRAM  
kultúrnych a spoločenských podujatí v meste

15. 5. 2013 o 15.00 hod. - sála Domu kultúry
„Kvietky pre mamičku“ - slávnostná akadémia MŠ Mierová 141 Svit

23. 5. 2013 o 18.00 hod. sála Domu kultúry
„Päť prštekov na ruke“ - celovečerný program SZUŠ Fantázia

25.5.2013 o 20.00 hod. - Futbalový štadión
IMT SMILE – koncert populárnej skupiny
Predpredaj: M.Špiner 0907353 843, Vstupné: 12,- €, v deň koncertu  15,- €
K dispozícii budú stánky s občerstvením a pre rodičov s deťmi pekné atrakcie. 

1. 6. 2013  od 10.00 hod. – areál pri Kolibe
DEŇ DETSKEJ RADOSTI 
o 11.00 hod- „O červenej čiapočke“ - divadelné predstavenie pre  deti,
súťaže, hry, vystúpenia mladých talentov, atrakcie, sladké odmeny

PRIPRAVUJEME
9. júna od 14.00h pri hoteli Mladosť
2. ročník beachvolejbalu Majstrovstiev Svitu trojíc- prvé z troch kôl.
Prihláste sa telefonicky u M. Špinera 0907 353843 

11.-12. 6. 2013 – 8.30 a 10.30 hod - sála Domu kultúry
17. ročník Medzinárodného festivalu Destských folkl. súborov Krojované bábiky
Vystúpenia a tvorivé dielne účastníkov z domova i zahraničia

15. 6. 2013 – od 10.00 hod  Dom kultúry a námestie J.A.Baťu
„Heel & Toe show“ - Celoslovenský festival country tancov s medzinárodnou
účasťou
Predstavenie Radošínskeho naivného divadla 30. 5. 2013 je

VYPREDANÉ!



Víťazom maratónu na trati dlhej 42 195
m sa v absolútnom poradí bez rozdielu ve-
ku stal Ján Kucharík z Trenčína výkonom
2:53:26 hod. pred  Slavomírom Lindvaiom
v drese Povodie Bodrogu a Hornádu Titus
Košice (2:54:56 hod) a Jánosom Bogá-
rom z Maďarska časom 2:57:35 hod.
Ocenenú osmičku v absolútnom poradí
bez rozdielu veku uzatváral 34-ročný Peter
Gallik, pracovník Chemosvitu a.s, člen at-
letického oddielu Svit, ktorý bol zároveň
druhý v kategórii do 39 rokov výkonom
3:07:01 hod.

Podujatie bolo zorganizované na výbor-
nej úrovni. Slávnostne ho otvoril starosta
mestskej časti Jozef Andrejčák a bývalá sta-
rostka Monika Smolková, ktorá je v súčas-
nosti poslankyňou Európskeho parlamentu
(na obrázku s Petrom Gallikom). Obaja sa
zároveň zúčastnili i na odovzdávaní cien
najrýchlejším pretekárom.

-bož-
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Futbalisti zbierajú body
Futbalisti FK Svit dohrávali
zápasy jarnej časti IV. ligy.
Na domácej pôde 1. mája

zvíťazili nad St. Ľubovňou 4:0,
góly Kosek 2, Jambor a Bara-
bas, 5. mája doma vyhrali nad
Spišským Podhradím 1:0, gó-
lom Jarkuliša a v ďalšej dohráv-
ke 8. mája hrali vo V. Tatrách
a po dobrom výkone vyhrali
1:3, keď góly dali Badzík, Ko-
sek a Griger.

V nedeľu 12. 5. hrali u lídra

v Bardejovskej N. Vsi, kde pre-
hrali 3:1 (gól dal Kosek) Svit sa
takto prepracoval na 9. miesto
s 30 bodmi a je na najlepšej
ceste dosiahnuť cieľ - skončiť
v strede tabuľky. Najbližšie Svit
hrá doma v nedeľu 20. mája od
17. h s Michalovcami „B“.   -ák-

Kaktus bike Sv. Jur 2013
Dňa 20.4.2013 sa šesť našich členov

klubu CK Energia Svit zúčastnilo MTB ma-
ratónu vo Sv. Jure, kde dosiahli tieto vý-
sledky: V kat. juniorky - Diana Cetlová 2.
miesto s časom (03:31:40). V kat. juniori -
Dávid Dolinay 7. miesto (02:24:25), Ondrej
Soják ml. 9.niesto (02:37:52) a Martin An-
toni 11. miesto (02:40:47). 

Ján Bučina

Bežci začiatkom jari

23. 3. 2013 Švošov (okres Ružombe-
rok) - Švošovská pätnástka  

Muži do 39 rokov (15 km): 3. Peter Gallik,
6. Tomáš Kačmarčík

7. 4. 2013 - Kysak - Beh Hornádskou
dolinou

Ženy od 50 rokov (21,1 km): 3. Danica Bo-
žová

13.4.2013 - Košice - Furčiansky ma-
ratón - Memoriál Štefana Semana

Muži do 39 rokov (42,195 km): 2. Peter
Gallik
Ženy bez rozdielu veku (42,195 km): 3. D.
Božová

21.4.2013 - Budimír - Budimírsky
polmaratón - medzinárodná účasť - 188
pretekárov

Muži do 39 rokov (21,1 km): 12. Peter Gal-
lik, 46.Ľudovít Godiška, 48.Dávid Gallik
Ženy od 50 rokov (21,1 km): 3. D. Božová

21.4.2013 Bratislava - Cross country
Baba - Kamzík (53 km):

Muži do 39 rokov: 6. Tomáš Kačmarčík

28.4.2013 - Liptovský Mikuláš - Bodi-
ce - Beh oslobodenia Bodíc

Muži do 39 rokov: 7. Tomáš Kačmarčík 
Ženy od 50 rokov (4 km): 1. D. Božová
(bez rozdielu veku 3.).

Gól futbalistov Svitu v zá-
pase so Spišským Podhra-
dím, ktorý vsietil Jarkuliš.

Foto: M. Jurčák

Furčiansky maratón - Memoriál Štefana Semana
V Košiciach - v mestskej časti Furča sa v sobotu 13.apríla 2013 konal 10.
ročník Furčianskeho maratónu - Memoriálu Štefana Semana a zároveň sú-
ťaže dvojčlenných štafiet.
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