
Ing. Július Žiak ako v  poradí
ďalší náhradník na uprázdnený
mandát poslanca mestského za-
stupiteľstva mesta Svit sa funkcie
poslanca mestského zastupiteľstva
vzdal a tak bol za poslanca zvo-
lený ďalší - MUDr. Jozef Timkovič.
Ten zložil zákonom predpísaný
sľub  poslanca Mestského zastu-
piteľstva mesta Svit v zmysle § 26
zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o  obecnom zriadení v  znení ne-
skorších predpisov. J. Timkovič
bol zvolený aj za predsedu komi-
sie zdravotnej, sociálnej, bytovej
a  verejného poriadku pri Mest-
skom zastupiteľstve vo Svite. 

V poradí 37. riadne zasadnutie
sa konalo 24. apríla 2014. 
Zámer priameho prenájmu

časti haly v Rehabilitačnom stre-
disku o výmere 2 m² na umiest-
nenie kávomatu odsúhlasili po-
slanci v jeho úvode žiadateľovi
P. Doleželovi. 

Schválili Všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej VZN) č. 5/2014
o poplatkoch za znečistenie
ovzdušia malými zdrojmi znečis-
tenia a VZN č. 4/2014 o pravid-
lách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na
území mesta. Obidva dokumenty
sú v plnom znení sprístupnené na
webovej stránke mesta. 

Na odporučenie komisie škol-

stva, kultúry a športu poslanci
schválili výpožičku priestorov
Domu kultúry žiadateľom - MS
Slovenského červeného kríža a ZO
SZZ - Breziny na uskutočnenie
členských schôdzí. 

Schválili rozpočtové opatrenie,
ktorým sa vo výške 840,- € zabez-
pečí odborná príprava členov
Dobrovoľného hasičského zboru

mesta Svit a rozpočtové opatre-
nie vo výške 1 760, € za účelom
obstarania zabezpečovacieho
systému Strediska pre likvidáciu
biologicky rozložiteľných odpa-
dov, ktoré je v štádiu pred spus-
tením do prevádzky. 

Na žiadosť Okresného súdu
v Poprade poslanci schválili se-
dem občanov Svitu za prísedia-
cich okresného súdu na nové
funkčné obdobie. Sú nimi A. Har-
ničárová, B. Budziňáková, B. Din-

V predvečer 1. mája ne-
môže v kalendári podujatí
vo Svite chýbať stavanie
a ohrávanie májov. Tohto
roku sa opäť za výraznej
asistencie a vďaka chlap-
com z Jánošíka vztýčili tri
štíhle stromy – na námestí
J.A.Baťu, druhý Pod Skal-
kou na novovybudovanom
námestí a tretí pri Kolibe.
Na námestí vo Svite mali
premiéru najmenšie de-
tičky z prípravky FS Jáno-
šík – za svoj vôbec prvý
umelecký výkon v živote
zožali vďačný potlesk.

Slniečko svietilo a program pri Ko-
libe trval takmer do zapálenia tradič-
nej vatry. Predstavili sa v ňom DFS Já-
nošíček, ĽH Mlátok, DSS Kolovrátok,
FS Jánošík – dievčatá, ale i FS Senior,
ktorý dokazuje, že folklór má v krvi
a tanec im naozaj chutí a ide. Na záver
ĽH Bystrianka so speváčkami  pred-
viedli kvalitné výkony, ktoré atmosféru
stavania májov podčiarkli a ozdobili.
Po západe slnka bolo trochu „čer-
stvejšie“, ale stovky ľudí sa pri Kolibe
zdržali – či už pri vatre, alebo pohári
čaju, či vínka. Darmo, táto akcia má
svoju úspešnú dlhoročnú tradíciu
a ľudí priláka.       

-vž-
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VZN o poplatkoch za znečistenie
V apríli sa konalo aj mimoriadne zasadnutie poslancov. Z dôvodu

zániku mandátu poslanca MUDr. Juraja Lörincza, ktorý zomrel,
bolo nutné odsúhlasiť náhradníka pre túto funkciu. 
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dová, R. Babič, Ing. H. Rutt-
kayová, Ľ. Vallušová a Mgr. M.
Jurčák.

Po vystúpení L. Jašša -pred-
sedu Dozornej rady a riaditeľ ky
BYTOVÉHO PODNIKU Svit,
s. r. o. zbor poslancov vzal na
vedomie zápisnicu z 33. zasad-
nutia tejto spoločnosti. 

Schválili zmenu a doplnenie
Zásad prenájmu pozemkov
a stanovenie minimálnych
cien za prenájom pozemkov
– plné znenie nájdete na we-
bovej stránke mesta. Schválená
bola aj zmena uznesenia
č. 124/2013, ktorým bola
schválená zámena pozemku

žiadateľom Trommlerovcom. 
Nakoľ ko nebola vznesená

žiadna interpelácia, pokračo-
valo sa diskusiou. V nej odsú-
hlasili zahraničnú služobnú
cestu v máji 2014 do Č. Tře-
bovej primátorovi mesta a trom
osobám ním povereným Vyho-
veli žiadosti vlastníkov rodin-
ného poldomu na Ul. 9. mája
Ing. Milanovi Starigazdovi
a jeho manželke o odkúpenie
časti pozemku z dôvodu
umiestnenia plynovej prípojky
a meracieho zariadenia. 

Dopravnou nehodou na ceste
I/18 bola vo februári poško-
dená zastávka SAD, ktorá je
neopraviteľná a je nutné zakú-
penie novej – poslanci na tento

účel schválili potrebné rozpoč-
tové opatrenie vo výške do
4 000,- €. Po informácii o hos-
podárení mesta za prvé tri me-
siace roku 2014 došlo ku
schváleniu žiadosti ZŠ na Ko-
menského ul. o spolufinanco-
vanie Mesta pri rozvojovom
projekte „Podpora výchovy
a vzdelávania žiakov zo so-
ciálne znevýhodneného pros-
tredia v ZŠ“ - tento projekt
Mesto podporí čiastkou 155,-€. 

Na záver vystúpil M. Jurčák
s poďakovaním za pomoc
a podporu pri návšteve senio-
rov u prezidenta SR a infor-
moval o plánovaných akciách
Jednoty dôchodcov Slovenska
vo Svite. 

Po ňom dostal slovo Ing. Sla-
vík, ktorý zastupoval obyvate-
ľov bytového domu na Ul. Štú-
rovej 243 vo veci ich žiadosti
o odkúpenie priľahlého po-
zemku. Podmienky na kúpu
neprijali, ponuku na prenájom
žiadatelia rovnako zamietli, av-
šak primátor mesta odporučil,
aby toto rozhodnutie ešte zvá-
žili. 

Posledným bodom rokova-
nia bola informácia o prie-
behu výstavby kompostárne
– J. Žiak a A. Kromková refero-
vali o čiastočných kolaudáciách
tejto stavby a stanovisku NDS,
ktoré ešte chýba pre konečnú
kolaudáciu tohto finančne ná-
ročného projektu.            -vž-
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VZN o poplatkoch za znečistenie
(Dokonč. z 1. strany)

Marcel Tencer opäť vyráža na cesty
Po stopách hodvábnej cesty sa 1. júna 2014
vydáva  náš svitský cestovateľ Marcel Tencer.
Trasa jeho dobrodružstva je Bielorusko –
Rusko – Kazachstan – Uzbekistan – Tadžikis-
tan – Kirgichstán – a späť Kazachstan – Rusko
– Gruzínsko – Turecko – Slovensko. Cieľom
jeho púte na motorke je spoznať miestnu
kultúru, ľudí, navštíviť kultúrne pamiatky, prí-
rodné rezervácie... Prajeme mu šťastný ná-
vrat, po ktorom Vám prinesieme zopár zá-
žitkov aj na stránkach našich novín.

KVAPKA KRVI pre mesto
Miestny spolok Slovenského Červeného
kríža vo Svite sa obracia na darcov, obča-
nov a mládež v meste Svit a okolia s výz-
vou pre darovanie krvi „Kvapka pre
mesto“. Odber sa uskutoční vo štvrtok
19. 6. 2014 od 9.30 do 13.00 h. v Dome
kultúry vo Svite. Mária Zentková

Zdravý ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Riaditeľstvo Základnej školy na Mierovej
ulici vo Svite vás pozýva na 5. celoškolskú
konferenciu na tému Zdravý životný štýl,
a to dňa 29. mája 2014 o 16.00 h. v prie-
storoch školskej jedálne.  

Na celoštátnej BIO olympiáde
Na celoštátnom kole biologickej olym-
piády žiakov základných škôl v Bratislave
bola Nela Gloríková z 9.A ZŠ Mierová vo
Svite s projektom Biotop vodnára potoč-
ného – jeho habitatové, hniezdne a po-
travové nároky štvrtá.

V skratke...

Človek dokázal vyrobiť všeličo, ale krv
nevie. Je to vzácna tekutina, ktorá za-
chraňuje ľudské životy aj vďaka bez-
príspevkovým darcom krvi. V našom
meste máme ďalšieho diamantového
darcu krvi - Štefana Vartovníka. Krv da-
roval 80-krát. Všetci mu prajme veľa
zdravia, aby mohol pomáhať nezná-
mym ľuďom zachrániť ich život.                        

M. Zentková

Seniori pred 1. májom
Na tradičnom stretnutí pred 1.
májom sa pri Kolibe zišlo viac
ako 70 seniorov mesta zo ZO
Jednoty dôchodcov, oboch klu-
bov seniorov ako aj členov klubu
ABŠ, MO SZPB a MO SZZP. 
Malo charakter informácií pre naj-

bližšie obdobie, ktoré seniori dostali
od predsedu ZO JDS M. Jurčáka.
S informáciami o plnení volebného
programu sa prihovoril primátor
mesta R. Abrahám, o najbližších úlo-
hách parlamentu hovoril poslanec
NR SR za Smer SD P. Šuca. Prihovoril
sa im aj predseda klubu Smer SD
vo Svite L. Havlík, ktorý pre účastní-
kov stretnutia zo seniormi pod ve-
dením Jána Perinaja pripravili
chutný guláš. Medzi seniorov prišli
aj poslanci MsZ M. Martočko, L. Jašš
a M. Smatanová.

Po stretnutí sa seniori zúčastnili
kultúrneho programu, vrátane po-
stavenia mája pri Kolibe a zapálenia
vatry.   -ák-

Začiatkom apríla boli v parku pred hote-
lom Spolcentrum vyfrézované za pomoci
mobilnej frézy pne, ktoré ostali po výrube
stromov. Frézovanie umožňuje odstráne-
nie pňa bez nutnosti ich vykopávania, a to
ľahko a rýchlo. Vyfrézovaných bolo 65
pňov s obvodom 70 až 300 cm.                

Foto: L. Mlynarčík
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Stavanie a ohrávanie májov okom objektívu 

Viac fotografií zo stavania a ohrávania májov objektívom Stanislava Pjataka nájdete na webovej stránke mesta Svit.

Príroda volá o pomoc...
Jar nás už ťahá do prírody, kde naberáme energiu do ďalších dní
života, potešíme oko i ducha. Lenže radosť z krásy prírody je za-
kalená. Všade neporiadok, smeti, skládky... 
Tak napríklad choďte smerom dole od malého mostíka cez rieku Po-

prad ku chovateľskej osade mesta Svit po ľavej strane rieky. Víta vás
„mesačná krajina“ – asi 150 m pod chovateľskou osadou je zaprataných
množstvom odpadu. Osobne som videla ako 2 ľudia z osady s fúrikmi
vysypávali odpad na nábrežie. Toto už nikdy nikto neodprace, ale možno
by bolo vhodné osadníkov upozorniť, aby nábrežie rieky neznečisťovali. 

Nechápem, ako môžeme byť takí necitliví a ľahostajní k prírode,
k svojmu okoliu v ktorom žijeme. Neporiadok, smeti sú aj v okolí parku
a chodníka od Spolcentra ku Chemosvitu, pozdĺž ulice Mierovej i Štúrovej
pri chodníkoch v drevenej drti atď. Naše mestečko bolo kedysi čistejšie
(pamätáme sa ešte na ručné čistenie mesta, školské brigády pri jarnom upratovaní), ale tento prívlastok naše mesto už dávno
nenosí... Chodíme aj do iných miest, mestečiek, obcí – všade je čistejšie prostredie ako u nás. Hoci aj nemajú Technické služby!
Nejako to majú vymyslené. Na rozdiel od nás...     Pozorovateľka Blanka



Mládežnícky parlament
MY a VY

Projekt Sme spolu!  po-
kračoval v apríli ďalšou
aktivitou s názvom My
a vy. Jej cieľom bolo ro-

kovanie členov Mládežníckeho parlamentu
(MP) vo Svite  s predstaviteľmi samosprávy
za okrúhlym stolom. 

Členovia MP predstavili primátorovi a po-
slancom výsledky ankety, ktorú zrealizovali me-
dzi svojimi spolužiakmi, kamarátmi a známymi.
V ankete „Čo vám vo Svite chýba a čo by ste
chceli zmeniť,“ opýtaní vyjadrili nespokojnosť
so stavom detských a športových ihrísk
v meste a mládež sa dožadovala zrekonštruo-
vania U-rampy. 

Primátor R. Abrahám informoval o problé-
moch s pieskoviskami na detských ihriskách,
ktoré si vyžadujú udržiavanie podľa vysokých
hygienických noriem, čo je finančne náročné.
Niektoré mestá sa pieskoviská snažia vylúčiť
z detských ihrísk a nahradiť novými elemen-
tami. „Výstavba streetbalového ihriska bude
ukončená koncom mája 2014 a vedľa betónky
pripravujeme vybudovanie klziska a U-rampy,“
povedal primátor.

MP prezentoval svoju požiadavku na prie-
stor - miestnosť, kde by sa mládež mala mož-
nosť stretávať. Prišli s návrhom na tzv.klubovňu
v priestore nad malou telocvičňou Iskra Arény.
Poslanec Ing.Jašš navrhol miestnosť nad poš-
tou a blok „B“ bývalého hotela Mladosť. Táto
téma ostala otvorená a bude sa riešiť prie-
bežne. Poslanec Mgr. M. Jurčák navrhol aj
spoluprácu MP s Jednotou dôchodcov pri
spolurealizácii podujatí, aby sa MP viac zvidi-
teľnil.

Mgr. L. Mačugová

Hore seniori s primátorom mesta.
Vľavo Členka klubu Bôrik H. Tokárová a ve-
dúca odboru výstavby MsÚ Ing. A. Krom-
ková pri symbolickom  sadení stromčeka.
Foto: M. Jurčák
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Vysadenie stromkov sa usku-
točnilo za prítomnosti primátora
mesta PaedDr. R. Abraháma,
odborných pracovníkov zo sta-
vebného úradu MsÚ Ing. A.
Kromkovej, Mgr. K. Hrkela a Ing.
P. Sadloňa, predsedu ZO JDS
Mgr. M. Jurčáka, predsedu

Klubu seniorov A. Tokára a členov klubu.
Po ich vysadení sa s členmi klubu uskutočnila

neformálna beseda na  aktuálne otázky činnosti
v meste, ktoré pripravila samospráva klubu pí-
somne a na ktoré odpovedali prítomní pred-
stavitelia mesta a JDS.                            -ák-

Lipa, borovica a javor...
Samospráva Klubu seniorov Bôrik zo Svitu z Pod Skalky v  rámci Mesiaca
lesov a čistoty prírody sa rozhodla pred kultúrnym strediskom  vysadiť sym-
bolicky tri stromy – lipu, borovicu a javor, ktoré sú charakteristické pre túto
mestskú časť Svitu.

TALENTÁČIK
O tom, že už najmenší majú talent, nás presvedčili deti na III. ročníku prehliadky

talentov s názvom – Talenťáčik v Kultúrnom dome vo Svite, na ktorom sa zúčastnilo
9 materských škôl z okresu Poprad. Moderným a ľudovým tancom, spevom či ľudovou
prekáračkou sa predstavili MŠ Svit, Kravany, Spišská Teplica, Batizovce, Svit-Pod
Skalkou, Spišské Bystré, Lučivná, Gerlachov a Hranovnica. Z našej MŠ Mierová vo
Svite sa predviedol tanečný krúžok s moderným tancom, sólový spev Sašky Sasákovej
s rusnáckou piesňou Rosla slivka a talentovaná Lilien Buňová ako Zvonkolilka. Celým
programom deti sprevádzala Bambuľ ka v podaní učiteľ ky Mgr. Evy Svočákovej,
ktorá hľadala deda Jozefa a s pomocou detí sa jej to nakoniec aj podarilo. Všetci sú-
ťažiaci sa na záver tešili z diplomu za účasť a sladkej odmeny. Spoločne sme zažili
krásne dopoludnie s veľ kými talentami malých škôlkárov.            Mgr. A. Milonová



n Čo všetko teda v kompo-
stárni bude?

Vybudovaný priemyselný
komplex je možné definovať
ako samostatnú hospodársku
jednotku. Táto okrem zabez-
pečenia váženia vstupných su-
rovín a výstupného produktu
je vybavená rozsiahlymi skla-
dovacími priestormi na zhro-
mažďovanie odpadov, ako aj
na výrobu produktu. Okrem
toho obsahuje aj celý rad tech-
nologických celkov. Je to
studňa s úpravňou vody, sa-
motná technologická hala
s drvičom BIO – masy, doprav-
ník a biofermentor, ďalej prí-
strešky na skladovanie tech-
niky, chladiaci box a kontajner
na nebezpečný odpad. Celé
dielo je opatrené rozsiahlym
kanalizačným systémom. Tieto
spočívajú v inštalovaní zber-
ných kanálov, sedimentačnej,
požiarnej a splaškovej nádrže
a lapača ropných látok. Neod-
lučiteľnou výbavou je aj so-
ciálna bunka a priestor na za-
bezpečenie vážneho systému. 

n Aký personál si táto pre-
vádzka vyžaduje?

Celý technologický proces
budú zabezpečovať traja pra-
covníci vo funkciách vodič,
operátor a manipulant.

Pod dohľadom príslušného
vedúceho ich povinnosťou
bude zabezpečiť:

aPríjem materiálov na kom-
postovanie.

a Miešanie a drvenie zložiek.
a Fermentáciu vo fermen-

tori.
a Kompostovanie na mieste

dozrievania.

a Uskladňovanie kompostu
a expedíciu.

a Zhromažďovanie cudzoro-
dých látok.

a Dodržanie technológie vý-
roby (polievanie, prekopáva-
nie, údržba hroblí, atď.),

a Oprava a údržba zariadení
a ďalší rad činností.
n Aký odpad sa bude zhod-
nocovať v tomto centre?

Medzi hlavné suroviny vstu-
pujúceho do procesu patrí
BRO z údržby verejnej zelene,
verejných a súkromných par-
kov, cintorínov a záhrad,
hlavne pokosená tráva, lístie,
odpady z údržby stromov a krí-
kov, drevené odrezky, kôra,
burina. 
n V akých intervaloch bu-
dete túto prevádzku záso-
bovať odpadom?

Budeme ho zvážať jeden
krát za 14 dní s umiestnením
na miesto spracovania. 
n Dá sa bližšie a jednodu-
cho popísať, čo sa bude

v hlavnom zariadení diať
a aká doba je potrebná na
výrobu hotového kom-
postu?

Hlavnými zásadami techno-
lógie bude dodržanie optimál-
neho pomeru uhlíka k dusíku,
v rozsahu 30:1, dodržaním po-
čiatočnej vlhkosti 50÷60%,
zrnitosti zakládky 12 mm a fer-
mentačnej teploty do 70°C.
Týmto by sme v úvodnom
predpoklade mali spracovať
1 800 t zeleného odpadu pri
dosiahnutí objemovej hmot-
nosti suroviny 500 kg/m3.

Doba trvania kompostova-
cieho cyklu pri vhodných kli-
matických podmienkach je pri-
bližne 12 týždňov. Výsledkom
bude kompost - organické
hnojivo s vysokým obsahom
trvalého humusu a živín pre vý-
živu rastlín ako neškodná, hy-
gienicky, esteticky nezávadná
a odburinená zmes. 
n Kedy teda počítate
s prvou kvalitnou „várkou“
pre odberateľov?

Prvá expedícia hotového
kompostu sa počíta do jesen-
ného obdobia, to znamená, že
bude možnosť pre našich zá-
hradkárov tento zapracovať do
pôdy pri jej jesennej úprave.
Množstvo živín v komposte sa
určite prejaví vyššou a kvalit-
nou úrodou v budúcoročnom
období.                  -vž-
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Kompostáreň – ako budeme robiť

Už v čísle 5/2014 našich novín  sme Vám priniesli informácie, týkajúce sa úplne nového za-
riadenia na území nášho mesta. Ide o Centrum zhodnocovania biologicko rozložiteľných
odpadov. Tento pomerne zložitý názov v hovorovej reči nazývame kompostáreň a ide
o najväčšiu investičnú akciu vo Svite za ostatné roky. Je v pozornosti nielen mesta, Tech-
nických služieb, ale i občanov, ktorých zaujíma, v akom štádiu sa tento projekt nachádza
a ako bude fungovať v praxi. Opýtali sme sa na to  riaditeľa TS mesta Svit Ing. Júliusa
Žiaka.

Veľa poučení dnes máme
v odbornej literatúre, inter-
nete, ale každý účastník po-
tvrdil, že staré pravidlo „raz vi-

dieť je viac, ako veľakrát
počuť“, stále platí. 

Neodborným zásahom (stri-
haním na tzv. bonsai), môžeme
sa obrať o úrodu skôr ako
prídu prvé kvety. Hrubým zre-
zom nám nasadí strom množ-
stvo nových výhonov (tzv.
metly) ktoré opäť odoberajú

výživu plodom, nakoľ ko robia
iba listový obrast. Jarný rez
nám šetrí peniaze, drahý po-
strek dávame len na ošetrené
stromy.

Teraz keď už kvitnú stromy,
nezabúdajme na škodcov (pi-
liarky a pod.), ktorí nakladajú
vajíčka do kvetov. Postrekom
(poraďte sa s predajcom zá-
hradkárskych potrieb) pred
koncom kvitnutia zachránime
úrodu!!!

V máji a júni chceme urobiť
ukážky vrúbľovania, štiepenia
stromov a kríkov aj na mäkké
drevo.

Tak, teraz už len pár slov
k výsevu a výsadbe. Odkla-
dajme si názvy, aby sme si na
jeseň mohli porovnať úrodu,
ktorá má v našej podtatranskej
oblasti dobré podmienky. 

Poprajme si dobré zdravie,
veľa radosti a bohatú úrodu.

Jozef Kalakaj 
predseda OV SZZ

Po zime jar prebudila prírodu, začala sa nová etapa prác v záhradách. O potrebe úprav
stromov pred jarným postrekom proti prezimujúcim škodcom informovali na troch ukážkach
rezu stromov Ján Zelko a Jozef Kalakaj v osadách ZO SZZ Breziny a Štokava 2, ako aj v
prímestskej časti Pod Skalkou. Ukážky boli zamerané  na výchovný, zmladzovací, udržiavací
rez, ako aj na rodivosť.

Záhradkárske práce v máji

Okienko 
záhradkára



Všetko však zaznamenal kame-
rový systém továrne „Očko 1“
Emka Steinerová a „Očko 2“
Kajka Steinerová a tak sa sny
mohli vyrábať ďalej. V neviditeľ-
nom autíčku sme si zabaramba-
rumbarimbovali spolu so spevác-
kym zborom pod vedením
učiteľ ky Majky Uhrínovej až kým
sa nás nedotkla tanečná my-
šlienka choreografky Janky Gre-
gorovej. 

Tak ako sa v sne môže všetko
splniť, aj v továrni našli spoločnú
frekvenciu vážna hudba a DJ An-
toine či DJ David Guetta. Zaují-
mavosťou bolo i prepojenie bicích
nástrojov Mateja Kojša s Menue-
tom od J.S. Bacha. Ale pozor, bú-
cha ranný budík a s ním prichá-
dzajú malí rebeli so svojimi
xylofónmi. To prilákalo antivíru-
sový program „Príšerky očkaté“,
ktoré roztancovali nočné mory
z „Továrne na sny“ a život v sne
dostal zelenú. Do snov sa nám
dostala aj zdravá výživa ako
„hruška zelená“ v klavírnej štvor-
ručke, či tancujúce jahôdky. Ta-
kouto zdravou výživou sme zvládli
pár kíl s tigríčaťom Mirkou Anta-
lovou. V „Továrni na sny“ sme
museli riešiť aj disciplinárne prie-
stupky, kde jeden z našich čier-
nobielych snov napadol pána ria-
diteľa a dôvodom bola, ako inak,
pôvabná sekretárka Monka. Ale
kde sa dvaja bijú, dračie srdce
v našom sne vyhráva, a tak vám

prajeme HAPPY dreams. 
Je na mieste poďakovať za

tieto úspešné a fantastické vý-
sledky školy riaditeľ ke SZUŠ Fan-
tázia Vierke Piekielnickej, všetkým
učiteľom a žiakom, ktorí sa spo-
lupodieľali na organizácii a prie-
behu podujatí. Na záver by sme
sa chceli poďakovať rodičom,
ktorí obetavo pomáhali pri taneč-
ných súťažiach, ale aj pri celove-
černom koncerte „Továreň na
sny“. Osobitne naša vďaka patrí
Miške Šutákovej, Zorke Paperá-
kovej, Zuzke Hudáčovej,  Emilovi
Čižikovi a Renáte Gajdošovej.

V sobotu 5. 4. 2014 sme sa
zúčastnili celoslovenskej súťaže
„DANCEROSE“ v ŠH KONIA-
REŇ. V kategórii - OPEN CHO-
REOGRAFIE sa deti umiestnili
s choreografiou „Lúč a kvapka,
jahôdka je stále sladká“ na 1.
mieste a  v  kategórii - SHOW
CHOREOGRAFIE si odniesli 1.
miesto za choreografiu „Myša-
cia pochúťka“. Významným
dňom bol pre mladých taneč-
níkov aj „Deň tanca“ vo Svite,
ktoré organizovalo Podta-

transké osvetové  stredisko Po-
prad počas 10. a 11. apríla
2014. Deti a  juniorky pod ve-
dením choreografky Jany Gre-
gorovej si zaslúžene odniesli
ocenenia vo viacerých disciplí-
nach. Všetkých päť zúčastne-
ných choreografií bolo ocene-
ných.

Strieborné pásmo: „Lúč
a  kvapka, jahôdka je stále
sladká“

Zlaté pásma: „Myšacia po-
chúťka“, „Príšerky očkaté“,
„Dračie srdce“, „Mystérium“

Laureátom celej súťaže sa
stala choreografia „Dračie
srdce“.

Srdečná vďaka patrí deťom
za ich húževnatú prácu a bla-
hoželáme k vynikajúcim výsled-
kom.

Dve hlavné ceny si odniesli

aj žiaci výtvarného odboru Ta-
tiana Lichvárová a  Mária Ma-
jerčáková  pod vedením Mgr.

Stanky Šutákovej na výtvarnej
súťaži Anjel Vianoc 2013.
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Tak ako minulý rok, aj
v tomto školskom roku žiaci
Súkromnej základnej ume-
leckej školy Fantázia tvrdo
pracovali a  dosiahli zaslú-
žené úspechy. Pod vedením
trénerky a  choreografky
Jany Gregorovej si zaslúžili
víťazstvo vo viacerých súťa-
žiach žiaci tanečného od-
boru. 

Splneným snom bol pre nás tohto roku celovečerný program
„Továreň na sny“. Vliezlo nám tam zopár roztopašných myšiek,
čo značne rozrušilo nielen scenáristku „senkretárku“ Moniku
Piekielnicku, ale aj pána „riaditeľa továrne“ Tomaša Lamoša,
hosťujúceho herca z Bratislavy (na foto dole). 

Úspechy žiakov SZUŠ Fantázia na súťažiach 

Fantázia a „Továreň na sny“ Vydarený výlet ZO SZZP 
Každý rok organizujeme pre svojich členov výlet za kul-

túrou a zdravím. Tohto roku sme sa rozhodli pre návštevu
divadla v Spišskej Novej Vsi a kúpanie v termálnom kúpa-
lisku Vyšné Ružbachy. Hoci sme boli trochu zaskočení zme-
nou počasia, verili sme, že sa výletu zúčastní čo najviac
účastníkov. Aby bol autobus maximálne využitý, pozvali
sme aj členov ABŠ, Jednoty dôchodcov, členov SPB a zdra-
votne postihnutých z Tatranskej Štrby. Divadelné predsta-
venie: „Trampoty majstra Pavla „  bolo spracované podľa
historických udalostí. Hra sa všetkým páčila, niektorí si aj
poplakali, bolo to dojemné. Po predstavení sme sa presu-
nuli do historickej budovy „Reduty“, kde sme mali spo-
ločný obed. Po obede sme autobusom odišli  do kúpeľov
vo Vyšných Ružbachoch. Je tam príjemné prostredie. Kú-
palisko, saunu a vírivku  sme mali skoro iba pre seba. Prí-
jemne unavení, ale spokojní, plní dojmov  sme sa vracali
domov. Na takýchto podujatiach sa vždy lepšie spoznáme
a nájdeme si aj nových priateľov.

Na túto vydarenú akciu nám prispela Nadácia Chemos-
vit, za čo by sme sa im aj touto cestou chceli poďakovať.

Za ZO SZZP Svit Ľ. Kuzmíková



Možno vyvstáva otázka,
prečo farská budova a  kňaz
pre takú menšiu farnosť. Sčasti
nám odpoveď môže dať Ka-

techizmus Katolíckej cirkvi:
„Lebo Kristova Cirkev je sku-
točne prítomná vo všetkých
miestnych spoločenstvách,
ktoré sú hoci malé a  chu-
dobné alebo roztratené,
predsa je v nich prítomný Kris-
tus.“ (porov. KKC 832) 

Myslím, že je veľmi dobré,
že aj takýmto viditeľným spô-

sobom sa potvrdzuje prítom-
nosť východného obradu
a tradície v meste Svit. Orien-
talium ecclesiarum, dekrét

o východných katolíckych cirk-
vách pripomína, že východné
katolícke cirkvi sú tie, ktoré sú
v jednote s pápežom a pritom
si zachovávajú obradovú roz-
manitosť. Samotná obradová
rozmanitosť v Cirkvi nie je na
škodu jej jednoty, ale ju robí
skôr viditeľnejšou. Všetky
cirkvi so svojimi obradmi zjed-

notené s pápežom sú bohat-
stvom celej Cirkvi.

Farská budova, to nie je len
bývanie pre kňaza. S rodinou
bývame v  nájomnom mest-
skom byte, no  je potrebné
brať do úvahy, že kňaz okrem
administratívy, ktorej nie je
tiež málo, potrebuje prijímať
k sebe aj ľudí, a to v ktorom-
koľvek čase. Taktiež nám veľmi
chýba pastoračná miestnosť
na stretávanie sa s  ľuďmi
mimo liturgického slávenia.
Toto je nevyhnutnosť, ak má
farnosť fungovať. Preto sa tu
ukazuje potreba farskej bu-
dovy. 

Nová farská budova, ktorej
základy sú už zrealizované je
nepodpivničená stavba, s dvo-
mi nadzemnými podlažiami.
Prízemie tvorí pastoračná časť
a  2. nadzemné podlažie
obytná časť. Zastavaná plocha
je 136,4m2. Obytnú časť tvorí:
vstupná chodba bytovej časti,
kuchyňa, obývacia izba, 2
detské izby, spálňa, kúpeľňa,
WC, balkón.

Pastoračnú časť tvorí:
vstupná chodba do objektu,
kancelária, pastoračná miest-
nosť, WC, garáž a sklad.

Ako všetci Sviťania mohli vi-
dieť, začali sme s prácami na
jeseň minulého roku a vďaka
ešte priaznivému počasiu sme
už začiatkom zimy položili zá-
klady. Teraz pracujeme na pre-
ložke dažďovej kanalizácie,
pretože cez zastavaný poze-
mok vedie dažďová kanalizá-
cia a potom sa chceme pustiť
do samotnej stavby. 

Od začiatku sme si vedomí,
že to bude ťažké. Na druhej
strane, keď Boh môže „nechať
rozkvitnúť púšť“, prečo by ne-
mohol zveľaďovať duchovné
dobrá vo farnosti. Boh nám
dáva svoju skúsenosť aj cez
túto vec a mnohému nás učí.
Aj tu sa veľakrát potvrdzujú
slová zo začiatku. Tam, kde by
človek ani neočakával, nachá-
dzame pomoc a  podporu.
Žiaľ, máme aj opačnú skúse-
nosť, ale vidíme, ako si to Boh
všetko používa k  tomu, aby
sme mu viac dôverovali. 

Musím vyzdvihnúť aj veľ kú
obetavosť veriacich. Snažíme
sa realizovať práce čo najviac
svojpomocne. Keďže sme z fi-
nančnej stránky odkázaní aj na
pomoc iných, chodíme po far-
nostiach na zbierky. Verím, že
Boh nám bude žehnať, tak ako
nám to povedal aj jeden člo-
vek, ktorého sme stretli v jed-
nej farnosti: „Nech Boh po-
máha dobrým aj zlým!“
Dobrým, aby viac rástli v do-
konalosti a  tým menej dob-
rým, aby cez Božiu dobrotu
mohli dôjsť k obráteniu a pre-
žívali skutočnú Lásku. 

Na záver vás chcem v prvom
rade poprosiť o  modlitby za
nás a  keby nám niekto chcel
pomôcť finančne alebo akým-
koľvek spôsobom, budeme
veľmi radi a vďační. Číslo účtu:
IBAN: SK97 0200 0000 0028
3552 1698

o. Marek Kaľata 
správca gréckokatolíckej

farnosti Svit
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„Očakávaj neočakávané, neočakávaj očakávané.“ Niekedy
je to v živote tak. Aspoň myslím, že každý máme aj takú
skúsenosť. Chcel by som povedať o  tom neočakávanom.
Neočakávané bolo pre mňa, že ako kaplán v Poprade som
išiel za správcu farnosti do Svitu, keďže dovtedy kňaz ne-
býval vo farnosti Svit. Chodilo sa slúžiť do farnosti z Po-
pradu. A neočakávané bolo pre mňa aj to, že po troch ro-
koch, čo pôsobím vo Svite, sme sa pustili do realizácie
projektu stavby farskej budovy. 

Farská budova nie je len bývanie pre kňaza

Tentoraz sme stavili na geo-
park - veľ kolepú učebňu v prí-
rode. 

V areáli školy bude možné
zhliadnuť celý geologický vý-
voj, ponúkneme žiakom nové
informácie z geológie, živej a
neživej prírody. Tým získajú
naši žiaci nové skúsenosti, po-
strehy a podnety možno k
svojmu ďalšiemu štúdiu a pro-
fesijnému životu. 

Geopark bude mať čo po-
núknuť ľuďom so záujmom sa
ďalej vzdelávať v akomkoľvek

veku, predškolákom, školá-
kom, ale aj bežným ľuďom.
Naším cieľom je rozvíjať zna-
losti, pomôžeme získať veľa
nových informácií, na ktorých
sa podieľa aj špecialista v od-
bore RNDr. Adrián Harničár. 

Okrem vzdelávacích mož-
nosti z oblasti geológie, mine-
ralógie tu nájdete príjemné
prostredie uprostred zelene,
vytvorené šikovnosťou ľud-
ských rúk, miesto aj na relax a
oddych pri žblnkotajúcej fon-
táne. 

Veríme, že sa nová učebňa
stane vyhľadávaným miestom,
ktoré bude v plnej miere slúžiť

svojmu účelu.
Mgr. Anna Coganová

riaditeľka ZŠ Komenského

Zaujímavý projekt: Geopark v ZŠ Komenského
V ZŠ Komenského sa opäť buduje. V areáli školy sa kope,
pracuje vo veľkom, pretože sme sa rozhodli, že našim žiakom
skrášlime prostredie, v ktorom žijú a vzdelávajú sa. Stále sa
snažíme o to, aby žiaci mali vytvárané čo najlepšie podmienky
pre svoj rozvoj. 

Štúdia farskej budovy: Ing. arch. Ján Zajac
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Dňa 4.mája 2014 uply-
nul už rok od smrti na-
šej milovanej dcéry,
manželky a mamky 
Ing. Aleny Blazoňovej, 
ktorá nás navždy o-
pustila vo veku 50 ro-
kov. Nikdy na ňu neza-
budneme a prosíme aj

Vás, ktorí ste ju poznali, aby ste jej  ve-
novali tichú spomienku. Ďakujeme.

Smútiaca rodina

Z NARODILI SA
apríl

Filip Pecha, Matúš Olexa, Liana Po-
lomská.

Y MANŽELSTVO UZATVORILI
Andrej Fábry a Mgr.Eva Tomášová, Ján

Plačko a Petra Jagáčová.

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV 
Helena Drobná, Jozef Exner, Margita Šte-
fanovičová, Štefan Lajčák, Elena Bartková,
Mária Kuchtová, Alžbeta Dubajová, Žofia
Voitová, Ing.Ľudovít Rado, Stanislav Miš-
kár, Helena Ridillová, Jana Barabášová,
Mária Sarnovská.
75 ROKOV 
Hugo Richtarčík, Ján Očvár, Martin Pito-
ňák, Juraj Cibere.
80 ROKOV
Mária Lukáčová, Anna Ridillová, Anna Baj-
tošová, Rastislav Hrnčíř.
85 ROKOV
Anna Vnenčáková
90 ROKOV
Helena Štelbaská, Martin Volk

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Zuzana Bieliková (91), Ján Hrivňák (53),
Mária Dračková (64), Vojtech Marko (88),
Milan Maďar (75), Eva Mirilovičová (61),
Peter Homza (65), Marta Medzihradská
(56) a Gejza Puška (63).

Spoločenská kronika

18. mája 2014
uplynie už 5
rokov od chví-
le, čo nás na-
vždy opustil
manžel, otec a
starý otec 
Milan Barnáš. 
Tí, ktorí ste ho
poznali, venujte mu, prosíme, ti-
chú spomienku.  

Manželka s rodinou 

Ťažké je lúčenie s našimi
najdrahšími. Začiatkom
apríla 2014 nás navždy
opustil vo veku  nedoži-
tých 86 rokov náš milo-
vaný otec a starý otec

Vojtech Michalík.
Ďakujeme všetkým pria-

teľom, známym, bývalým spolupracovní-
kom z Chemosvitu, kde prežil celý svoj
produktívny život, vedeniu spoločnosti
Chemosvit, vdp. Štefanovi Vitkovi, pani
Veronike Žoldákovej, Spevokolu  Senior,
dychovej hudbe, ktorí sa s ním prišli rozlú-
čiť na poslednej ceste 11. apríla 2014 vo
Svite.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.           Smútiaca rodina

17. marca 2014 nás navždy
opustil môj ocko 

Anton Knapec. 
Úprimne ďakujem aj touto ces-
tou všetkým, ktorí sa podieľali
na dôstojnej rozlúčke s ním –
Veronike Žoldákovej z MsÚ za
pôsobivý prejav, učiteľom ZUŠ
za hudobnú produkciu, Pohreb-
ným službám vo Svite  a všet-
kým, ktorí sa svojou účasťou
a prejavmi sústrasti snažili
zmierniť môj žiaľ. Ďakujem vám
všetkým!

Dcéra Janka

= Spomienky

= Poďakovania

Sviatok s barokom
Posledná aprílová nedeľa mala nádych viacerých sviatočných udalostí. Patril k
nim i koncert  „Stretnutie s barokom“, ktorý organizovalo Mesto Svit k 80.vý-
ročiu vzniku mesta. 

Za účasti pomerne slušného počtu poslucháčov sa v evanjelickom kostole rozo-
zvučali husle, ktoré majstrovsky zvláda vynikajúca huslistka Tereza Novotná a
organ, na ktorý rovnako bravúrne hral Peter Čapó – domáci hudobník. Bolo úžasné
nechať sa unášať kvalitnou produkciou týchto interprétov, ktorí hrali skladby ba-
rokových velikánov. V záverečnej skladbe ich  doprevádzali študentky ZUŠ v Po-
prade na Štefánikovej ulici Michaela Lajošová a Ľubomíra Dlugošová. Hodina s
barokom potešila duše všetkých prítomných.

-vž-

PÔŽIČKY 
- BEZ POTVRDENIA O PRÍJME!
OD Prior - 1.poschodie a Halatová 2 -

oproti vlakovej stanici
www.popradskepozicky.sk0911/9138

49  0917/668003  - Stačí prezvoniť

Predám tatranský profil 
– perodrážka, brúsený

I. trieda 3,80    II. trieda 3,10 eur 
v ponuke aj dlážkovica 
a dokončovacie lišty. Doveziem.  

Tel: 0915 863 227, 0911 168 982.



Autorka sa narodila v Gelnici, ale žila
v Margecanoch. Po Strednej združenej
škole odevnej a textilnej, odbor scénické
umelecko-remeselné práce, kroje a ko-
stýmy, vyštudovala Pedagogickú fakultu
Prešovskej univerzity - odbor učiteľstvo.
Namiesto pedagogickej dráhy však začala
pracovať ako novinárka v novinách Košický
večer. Vďaka práci sa zoznámila aj s man-
želom a zostala bývať v Košiciach. Milá
a usmievavá spisovateľ ka nám povedala,
ako sa dostala k vydaniu svojej prvotiny
pod názvom Všetky moje tváre. Priblížila
nám celý proces vydávania kníh, poroz-

právala, čo rada číta i aké má záľuby.
Škoda len, že účasť na besede bola mini-
málna.  Snáď aspoň jej knihy plné napätia,
tajomstiev a lásky oslovia čitateľov. Na
svoje si prídu všetci, ktorí milujú históriu
i mystiku.

KRÁĽ ČITATEĽOV
9. apríla 2014 na deti čakalo slávnostné

podujatie – vyhlásenie Kráľa čitateľov za
rok 2013 a ukončenie 10. ročníka celoslo-
venskej čitateľskej súťaže „Čítame s Osmi-
jankom“. Na úvod žiakov pobavili a pote-
šili myšky z Ezopovej bájky O poľnej
a mestskej myši. Toto vystúpenie detí  li-
terárno-dramatického odboru Súkromnej

základnej umeleckej školy
Fantázia vo Svite bolo ma-
lým darčekom pre všetkých
zúčastnených.

Slávnostný program po-
kračoval vyhlásením najlep-
ších detských čitateľov za

minulý rok, ktorí sa určujú podľa množstva
prečítaných kníh. Tretie miesto obsadila
Sára Pavlovičová, ktorá prečítala 71 zväz-
kov kníh a druhé miesto získala za 82 pre-
čítaných kníh Silvia Janečková. Kráľom či-
tateľov sa stal Peter Kubaský, ktorý zvládol
prečítať 89 zväzkov kníh. Pre ocenených
boli ako darčeky pripravené diplomy a sa-
mozrejme knihy.

ČÍTAME S OSMIJANKOM
Záver podujatia patril žiakom 3. ročníkov

zo Základnej školy Mierovej vo Svite, ktorí
sa zúčastnili čitateľskej súťaže „Čítame
s Osmijankom“. Osmičkový chlapček so
svojim verným psíkom Osmidunčom pre
nich pripravil osem literárnych otázok,
ktoré riešili počas celého školského roka.
Úlohy boli zaujímavé i zábavné – deti pu-
tovali so smelým zajkom, objavili hodnotu
priateľstva, odhalili, aké príšerky žijú vo
Fínsku, či kto sa kamaráti s bosorkami. Dú-
fame, že ich literárne úlohy oslovili, zabavili
sa pri nich a inšpirovali ich k čítaniu tak,
ako tých najlepších.       Mgr. D. Šipošová
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Program podujatí 
18. mája 2014 o 19.00 hod. - Dom kultúry Svit

KTO ZHASOL SVETLO
Divadelné predstavenie z Bratislavy   

21.mája o 17.30 hod. - Dom kultúry
Slávnostný program ku Dňu matiek

Účinkuje: ĽH POPRADČAN

31.mája 2014 od 10.00 hod. - areál Koliby
Deň detskej radosti

Maratón súťaží, hier a vystúpení pre deti
10.30 Kufrík- klauniáda vynikajúceho míma Vlada Kulíška 
12.00 Čert a káča – divadelné predstavenie Divadla Clipperton
Banská Bystrica
Nebudú chýbať: hra skautov v lese, hasiči, futbalisti, luko-
streľba na škvarovom ihrisku, maľovanie na tvár, longboard,
kresba na chodníku, hry pre najmenších a iné atrakcie!

2. júna 2014 o 19.00 – sála Domu kultúry vo Svite
SČISTA JASNA

Divadelné predstavenie Radošínskeho naivného divadla
Vstupné: 15,-€
Predpredaj Mestský úrad Svit, č.dv. 219, tel.č. 052 7875114
Umel. agentúra Bell Canto – tel.č. 0903 966 327, Kníhkupectvo
Christiania Poprad – nám. sv Egídia 108 –tel.č. 052 7722944

Pripravujeme:
20. a 21. júna 2014, Dom kultúry, areál pri Chemosvite, a. s.,
a areál Koliby

Dni mesta Svit 
Bohatý program vystúpení domácich a hosťujúcich umelcov 
(podrobne v budúcom čísle).

V apríli v Mestskej knižnici
8. apríla 2014 pripravila knižnica pre dospelých besedu so spisovateľkou Mi-
chaelou Ellou Hajdukovou, spojenú s prezentáciou jej novej knihy – Tajomstvo
tvojho rodu. 

Spisovateľ ka Michaela Ella Hajduková

Najlepší detskí čitatelia - sprava Peter
Kubaský a Sára Pavlovičová, Silvia Ja-
nečková sa oceňovania nemohla zúčast-
niť. 

Keď sa blíži máj, 
všeobecne vnímaný ako mesiac lásky, prebúdza sa nielen prí-
roda po dlhej a tuhej zime, ale oživí sa aj jedna z najznámej-
ších starodávnych tradícií – stavanie májov. A to sme urobili
aj v MŠ Svit. Deťom sme primeranou formou vysvetlili tradí-
ciu, vyzdobili sme farebnými stužkami dve jablone na škol-
skom dvore, zaspievali jarné piesne a objali sa, lebo sme
všetci kamaráti a máme sa radi. 

M. Zentková
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Túto krásu jari sme sa roz-
hodli preniesť i do svojích prí-
bytkov, aby sme privítali sviatky
jari ako sa patrí. Ku príprave
veľ konočnej výzdoby sme pri-
speli aj vďaka obetavým člen-
kám výboru Únie žien, ktoré
zorganizovali tvorivé dielne.Tie
sa tešia veľ kému záujmu a dô-
kazom toho bola i tohtoročná
účasť približne 40 žien a detí.
Účastníčky podujatia obdivo-
vali nevšednú výstavku členky
našej organizácie Mgr. Gabriely
Roháľovej, ktorá je nesmierne

nadaná a jej umelecký cit pre
krásu sa prejavuje v nádher-
ných  vianočných či novoroč-
ných ozdobách. No najmä je
ochotná odovzdať svoje schop-
nosti a zručnosti iným. Sme jej
vďačné, že opakovane prichá-
dza medzi nás a učí nás vytvá-
rať rôznymi spôsobmi, ako je
krakerovanie, servitková tech-
nika, veľ konočné kraslice. Výs-
tavku obohatila členka výboru
Ľudka Ilavská čelenkami, maľo-
vanými vajíčkami,ozdobnými
krabičkami a kavashi kvetmi.

Držíme jej palce, aby sa jej da-
rilo na celoslovenskej súťaži
aranžovania živých kvetov, na
ktorej nás už úspešne repre-
zentovala i v minulosti. Aj Ing.
Janka Debreová sa na výstave
podieľala peknými krakerova-
nými vajíčkami.

Úžasná výstavka bola inšpi-
ráciou pre zúčastnené dámy,

ale i deti, ktoré sa s chuťou
pustili do náročnej ale veľmi za-
ujímavej práce, ktorej výsled-
kom boli vydarené veľ konočné
kraslice. S potešením a aj s
hrdosťou,že sa naučili opäť
niečo nové,obohatili výstavku
hotovými výrobkami. Celé po-
dujatie sa nieslo v príjemnej
tvorivej atmosfére a učite ne-
bolo posledné.              M. Čer-
najová

Jarná krása a jej pretváranie do tvorivej práce 

Matematika je naše hobby!
Dôkazom toho sú aj naši žiaci 3. až 8. ročníka ZŠ
Komenského, ktorí sa zúčastnili Pytagoriády okres-
ného kola v dňoch 18. a 19. marca 2014 v zasadačke
Obvodného úradu v Poprade.
Pytagoriáda je matematická súťaž, kde okrem správ-

nosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý
žiaci vypočítajú dané príklady. Výsledok hodnotenia sa
teda skladá z bodov za správnosť a čas. Úspešnými rieši-
teľmi sú tí, ktorým sa podarilo správne vyriešiť aspoň 10
z 15 úloh za 60 minút. Z našich žiakov to boli títo:

3. ročník Filip Janík 4. miesto
5. ročník Alex Mudrák 2. miesto
8. ročník Adam Kačo 1. miesto
Úspešným riešiteľom blahoželáme, ďakujeme za vý-

bornú reprezentáciu našej školy a  ostatným riešiteľom
držíme palce, aby to nevzdávali a nabudúce nasledovali
skvelý príklad tohtoročných matematických víťazov.    

Š.Galušová, L.Talarčíková, ZŠ Komenského

Hrejivé jarné slniečko zalialo svojimi lúčmi celý prekrásny
podtatranský kraj.Prebúdzajúca príroda sa zaskvela v plnej
kráse rozkvitnutými jarnými kvetmi skrášľujúcimi nielen ju,
ale i naše záhrady.

DOBROČINNÉ SRDCE
Staň sa hrdinom pre tých, ktorí tvoju pomoc naozaj
potrebujú!
Zbierame hygienické potreby (toaletný papier, mydlo,..),
trvanlivé potraviny (1 kg múky, 1 kg ryže,...) a oblečenie
pre deti od 3 do 6 rokov.
ZBERNÉ MIESTO: Mestský úrad vo Svite - prízemie
(bývalá mestská polícia)
TERMÍN: 22. a 23. mája 2014 od 13.00 do 16.00 hod.

24. mája 2014 od 10.00 do 13.00 hod.
Tešíme sa na Vás!             Mládežnícky parlament Svit



Organizovaním prvého
ročníka sa tvorcovia naučili
mnoho z oblasti organizo-
vania podujatí.  Druhý ročník festivalu
je pod hlavičkou neziskovej organi-
zácie Pro Meliori zo Svitu, ktorej
členmi a spoluzakladateľmi sú aj Mi-
chal  a Martin. Zámerom Pro Meliori,
n. o. je organizovať kultúrno-spolo-
čenské a športové podujatia v re-
gióne a Young Film Fest je jednou

z nich. Hlavnou myšlienkou festivalu
je podpora kultúry v regióne. Záro-
veň dáva priestor mladým filmárom
prezentovať svoju tvorbu širšej verej-
nosti. Tvorcovia budú radi, ak sa im
z výťažku z festivalu podarí nakrútiť
film, ktorý bude prezentovaný na na-
sledujúcom ročníku. 

Festival sa uskutoční v termíne od
30.mája do 1.júna. Otvorí ho piat-
kové premietanie v kinoreštaurácii
Spolcentra vo Svite, pokračovať sa
bude v sobotu v Kaviarni u Michalka
v Starom Smokovci a festival ukončí
v nedeľu premietanie v popradskej
Groteske. Druhý ročník bude obo-
hatený aj o hostí, ktorými budú autori
a herci z premietaných filmov. Každé
premietanie bude niečím iné, keďže
na každé príde iný hosť. Presný pro-
gram bude zverejnený už čoskoro.
Vstupné na festival je 3 EUR, pre štu-
dentov so zľavou v cene 2 EUR.

Ing.Michal Machala       
riaditel Pro Meliori, n.o. 
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Budovanie. Takto lapidárne sa dá nazvať obdobie päťdesiatych
rokov. Počas nich vyrástlo vo Svite viacero významných budov. 

Prvý ročník školskej dochádzky ukončili deti v novej škole na
Ulici Komenského, ktorú odovzdali v roku 1950. Tí najmenší dostali
nové detské jasle a neskôr aj škôlku. Ukončená bola výstavba pio-
nierskeho domu. Stavali sa ďalšie domčeky, rozširovali cesty a ve-
rejné osvetlenie. Myslelo sa aj na zásobovanie občanov - vznikol
ovocný sad MNV, kde postavili aj skleník. Otvorený bol potravi-
nársky kombinát - mäso (obr. 4 - predajňa mäsa), pekárne, mlieko.
Zriadilo sa záhradníctvo. Postavená bola verejná práčovňa, ako aj
výrobňa škvarobetónových tvárnic (zrušená 1962) a postavené bolo
centrálne stanovište ČSAD (2). V roku 1961 začala premávať prvá
MHD.

Začal sa stavať Park X. zjadzu KSČ s vodometom pri Domove
I. Na Bagrovisku bol pre Sviťanov ukončený Centrálny park s lode-
nicou, tanečným parketom a bufetom. V parku pred Spoldomom
vznikla malá zoo. Postavené bolo aj verejné kúpalisko pri moste
a v tomto desaťročí aj rozšírené. Pre deti otvorili v roku 1956 prvý
pioniersky tábor v Lopušnej doline.

Začala sa budovať mestská časť Pod Skalkou.
Tiež športovci si prišli na svoje - Pod lesom bolo postavené

klzisko, začal sa stavať všešportový štadión vo Svite, medzi školami
postavili hádzanárske ihrisko. Svitskí basketbalisti získali v roku
1961 prvý celoštátny majstrovský titul.

V roku 1958 bol s veľ kou slávou položený základný kameň kul-
túrneho domu (obr. 1), ktorý odovzdali v roku 1962.

26. júna 1958 postihla Svit storočná voda, ktorá priniesla záplavy
(obr. 3).

V roku 1952 vznikla ženská organizácia Živena. V roku  1953 sa
začali družobné styky s mestom Česká Třebová.

Popri všetkých týchto stavbách rástli aj svitské závody - od roku
1951 už rozdelený Chemosvit, Tatrasvit a VÚCHV, kde väčšina Svi-
ťanov našla svoje zamestnanie.

1952-1961

Na prelome mája a júna sa pod Tatrami uskutoční už 2. ročník fes-
tivalu filmovej tvorby študentov a nadšencov filmu s názvom Young
Film Fest. Nápad zorganizovať filmový festival vznikol pred rokom
v hlavách jeho tvorcov – Michala Maťašovského, ktorý je kamera-
man a Martina Fečundu, ktorý je umelecký vedúci divadelného sú-
boru A predsa..!. „Chceli sme nakrútiť vlastný film, tak sme
zorganizovali filmový festival, aby sme si ním zarobili na náklady
filmu. Myšlienka sa stretla s pozitívnymi ohlasmi verejnosti, a tak sa
Young Film Fest bude konať už po druhýkrát,“ vysvetľuje Michal.

Young Film Fest 2014

PROGRAM
Krátke filmy

15.00 Tancuj ako nikdy predtým
15.05 Timelapse Kráľová Hoľa a spol.

Dokumentárne filmy
16.00 Hard workers
16:25 Reklamý smog
17:00 Osadné

18:00 Beseda s hosťom

Hrané Filmy
19.00 Mezi světy
19.25 Jeden z nás, z nás jeden
19.45 Lucia
20:00 Happy three friends
21:00 Delta
21:30 Posledná hra

https://www.facebook.com/events/404970992973679/
https://www.facebook.com/ProMeliori

https://www.facebook.com/YoungFilmFest

1 2

3

4
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Denník polície

n 1. apríla sa maloletý Dušan Č. z Bati-
zoviec dopustil krádeže v predajni potravín
Sintra. O krádež bola informovaná riadi-
teľ ka ZŠ vo Svite a následne príslušník OO
PZ vo Svite a rómsky špecialista, ktorý sa
zameral na riešenie priestupku. 

n 2. apríla ležal na hlavnej ceste občan
Batizoviec Štefan G. Jeho reakcie nazna-
čovali, že má sklon k samovražedným po-
kusom. Na základe týchto informácii bol
prevezený na oddelenie psychiatrie v Le-
voči. 

n 4. apríla sa v nočných hodinách hliadka
dostavila do domu pána Jozefa O., ktorý
vyhadzoval z domu svoju neter s jej deťmi
s tým, že už nechcel, aby tam bývali.
Hliadka situáciu dostala pod kontrolu. Jo-
zefovi O. bolo vysvetlené, že jeho neter
má trvalý pobyt s deťmi na tejto adrese,
tak ju nemôže svojvoľne vyhadzovať. 

n 10. apríla v predajni Lidl pri nákupe
spozorovala pani Jana I. zo Svitu, ako ne-
známa žena vyberá peňaženku z tašky
iného nákupného košíka. Keď ju okríkla,
tak neznáma peňaženku spustila späť do
tašky a chcela z predajne odísť. Pracovník
SBS služby danej predajne Gizele Č. zo
Spišskej Novej Vsi, ktorá tam bola so spo-
ločníčkou, zabránil pri ich odchode. Prípad
prevzala k realizácii OO PZ vo Svite. 

n 12. apríla našla pracovníčka MsÚ pri
budove peňaženku, v ktorej sa nachádzali
preukazy a finančná hotovosť. Hliadka Eri-
kovi S. zo Svitu odniesla peňaženku domov,
za túto službu sa hliadke menovaný poďa-
koval. 

n 20. apríla v neskorých nočných hodi-
nách dochádzalo k opakovanému rušeniu
nočného pokoja v byte Tomáša F., ktorý
spoločne so skupinkou kamarátov hlasnou
zábavou rušili spánok susedov. Po opako-
vanom upozornení bolo rušenie riešené
blokovou pokutou. 

n 22. apríla nahlásila obyvateľ ka mesta,
že na Ulici Jesenského dochádza k demon-
táží informačných tabúľ a to skupinkou
rómskych obyvateľov. MsPdanú odmonto-
vanú informačnú tabuľu našla.  Pri kontrole
mesta hliadka s pracovníkom Technických
služieb našla 4 prázdne miesta po infor-
mačných tabuliach. 

n 23. apríla pri predaji zemiakov z vo-
zidla a bez príslušného dokladu o povolení
predaja bol odmenený blokovou pokutou
Martin K. zo Spišskej Novej Vsi. 

n 26. apríla sa v Lidli dopustil krádeže
Ladislav Č. z Batizoviec, ktorý nemal so se-
bou doklad totožnosti, preto jeho priestu-
pok proti majetku lustrovala a riešila OO
PZ. 

n 26. apríla Miroslav I. fyzicky napadol
svoju družku Ivetu. B., ktorá utŕžila pora-
nenie hlavy. Na tvári sa jej pod očami vy-
tvárali podliatiny, ktoré bolo nutné ošetriť
u lekára. 

n 27. apríla sa krádežou jednej fľaše bie-
leho vína v predajni Sintra dostala do rie-
šenia priestupku s blokovou pokutou Jan-
neta M. z Popradu. 

Záujem aj 
zo zahraničia

O tom, že záujem o súťaž
požiarnych družstiev „O
putovný pohár primátora
mesta Svit“ prekročil hra-
nice, svedčí aj návšteva
z obce Rybník pri dru-
žobnom meste Č. Tře-
bová z Českej republiky
pri 23. ročníku v sobotu
3. mája 2014. Aj keď ne-
prišli členovia súťažného
družstva, prišli funkcio-
nári Z. Šrom, Z. Křiž,
K. Gulias, J. Majxner, aby
pripravili družstvo pre
ďalší ročník.Ako nám po-
vedal Z. Šrom, chodia tu
veľmi radi, je tu veľmi
dobrá športová atmos-
féra, dobré organizačné
zabezpečenie a majú tu
veľmi dobrých a dlhoroč-
ných priateľov. „Určite
o rok prídeme aj súťa-
žiť!“ 
Na obr. sú s Emilom Hor-
ňákom, kronikárom DPZ
vo Svite       (s kronikou). 

Foto: M. Jurčák

Hasiči o putovný pohár primátora Svitu
V nedeľu 3. mája sa pri Kolibe vo Svite uskutočnil 23. ročník súťaže 8-členných 29
hasičských družstiev mužov, žien a dorastencov o „Putovný pohár primátora mesta
Svit“. Účastníkov privítal a víťazom odovzdal ceny primátor mesta R. Abrahám,
ktorý zároveň od OV DPO v Poprade prevzal za mesto Svit ocenenie „Za spolu-
prácu a dlhoročnú súčinnosť s DPO“pri rozvíjaní hasičského športu.
V tomto roku sa víťazmi stali: muži Spišský Štvrtok, ženy Poprad -Spišská Sobota,
dorastenci Spišský  Štvrtok a dorastenky Švábovce. -Text a foto ák-  

LK-lukostreľba Svit má dvoch majstrov Slovenska
V sobotu 5. 4. 2014 sa naši strelci v neskorých nočných hodinách vrátili z MS
mládeže v halovej lukostreľbe vo Viničnom.
Kvalifikačné boje s tréningom začali o 10. h., pokračovali elimináciami a skončili

finálovými súbojmi a súbojmi družstiev. Svoje prvé tituly majstra Slovenska si vy-
bojovali v kat. chrobáci OL Filip Janík a v kat. ml. žiaci HL Jakub Habaj. Do
finálových bojov sa ešte dostali Matúš Zboinský (2.miesto chrobáci HL), Filip Šimo
(4. miesto ml. žiaci OL), Stano Baláž (st. žiaci HL 4. miesto). LK-lukostreľ ba Svit
týmto ďakuje všetkým strelcom za ich príkladnú reprezentáciu nášho klubu a mestu
Svit za morálnu a finančnú podporu.                                                    K. Havliček 



V stredu 15. apríla sa zúčast-
nilo družstvo našich basketba-
listov v  telocvični ZŠ Komen-
ského v Poprade na okresnom
finále žiakov základných škôl.
Povzbudení úspechom našich
dievčat nastúpili do zápasov
o  okresného víťaza s  veľkou
motiváciou. 
Na zúčastnených 5 finálových

družstiev čakalo 10 náročných vzá-
jomných zápasov. V priebehu sú-
ťaže   naši chlapci postupne sú-
stredeným výkonom porazili 4
družstvá a do posledného zápasu
nastupovali s cieľom zvíťaziť nad
hlavným favoritom súťaže - chlap-
cami z  basketbalovej ZŠ Komenského z  Po-
pradu. Aj keď podali výborný herný výkon, na
domáce družstvo predsa len tentoraz nestačili
a pripísali si tak iba jedinú, ale rozhodujúcu pre-
hru v turnaji a obsadili pekné  2. miesto.

Našim najlepším hráčom bol Tomáš Gajan,
ktorý ako kapitán družstva podal výborný herný
výkon a priviedol tak našich chlapcov k tomuto

hodnotnému umiestneniu. K  striebornému
miestu chlapcom blahoželáme a ďakujeme za
úspešnú reprezentáciu našej školy.  

Basketbalové družstvo chlapcov ZŠ Mierová:
Richard BOBKO, Daniel FAIX, Patrik GA-
BONA, Tomáš LAJČÁK, Matúš JUHÁSZ,  Ad-
rián  MLYNARČÍK, Tomáš  ŠTERBÁK,  Daniel
ALEXAJ a kapitán družstva Tomáš  GAJAN.

V  stredu 18. marca 2014 sa
znova prepisovala športová his-
tória našej školy.  V krajskom fi-
nále nastúpili dievčatá s veľ kou
motiváciou pokúsiť sa zvíťaziť
nad ostatnými súperkami.
V skupine s prehľadom zdolali
basketbalistky z Bardejova, Le-
voče a Prešova a tak si zabez-
pečili postup do finálového sú-
boja o  prvé miesto proti
silnému súperovi z Lendaku. Fi-
nálový zápas bol nesmierne vy-
rovnaný a  dramatický do po-
sledných sekúnd ! Spočiatku si
naše dievčatá vytvorili niekoľ-
kobodový náskok, no súperkám
sa ho postupne podarilo znížiť,
až sme nakoniec len 90 sekúnd
pred koncom prehrávali o  2
body. Záverečné sekundy zá-
pasu však aj s trochou športo-

vého šťastia naše basketbalistky
zvládli a  s  rozdielom jediného
bodu nakoniec po prvý krát
v histórii zvíťazili a zaslúžene
si vybojovali v konkurencii 8
družstiev celkové 1. miesto,
čo môžeme považovať za
fantastický   výsledok !   Pr-
venstvo ich tak posúva na
Majstrovstvá Slovenska,
ktoré sa uskutočnia v  rámci
športovej olympiády KALO-
KAGHATIA 2014 v  júni
v Trnave. Tam sa pokúsia za-
bojovať o  čo najlepšie
umiestnenie v celoslovenskej
konkurencii.

Našim   basketbalistkám
blahoželáme a ďakujeme za
úspešnú reprezentáciu! 

Veľ ké poďakovanie patrí aj
trénerke Michaele Drobnej,

ktorá dievčatá v  priebehu
okresného aj krajského finále
skúsene kaučovala. 

Basketbalové družstvo diev-
čat ZŠ Mierová 134 Svit: Lea
Rusnáková, Patrícia Fábryová,
kapitánka družstva Dominika

Drobná, Slávka Lazaráková,
Nikola Poľanovská, Dominika
Pacigová, Natália Maďarová,
Sofia Barboričová, Helena Lo-
renčíková, Karin Černohorská,
Tamara Turzáková, Natália
Ľuptáková.

Žiačky na majstrovstvách Prešovského kraja získali zlatú medailu!
Po opakovaných 2. miestach na okresných finále v basket-
bale žiačok za uplynulé roky si tento rok pripísali naše diev-
čatá zo ZŠ Mierová Svit konečne po prvýkrát víťazstvo.
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I. Podtatranský 
lukostrelecký turnaj
Prvého mája sa konal vo Svite
v malej telocvični pri Iskra
Aréne lukostrelecký turnaj žia-
kov. Zúčastnili sa ho chlapci
a dievčatá z lukostreleckých
krúžkov CVČ vo Svite a CVČ
v Poprade. 
Domáci nastúpili v silnej zostave,

pretože medzi účastníkmi boli aj
dvaja majstri Slovenska. Strieľalo
sa v dvoch kategóriách - olympijský
luk a holý luk na 20 kôl po 3 strely
na vzdialenosť 18 a 10 metrov.
Všetci účastníci podali vynikajúce
výsledky, atmosféra bola pravá sú-
ťažná a napínavá až do posledného
výstrelu. Víťazmi jednotlivých kate-
górií sa stali:

Olympijský luk - chrobáci: Filip
Janík, Svit 378 b.

Olympijský luk - mladší žiaci:
Filip Šimo, Poprad 471 b.

Olympijský luk - starší žiaci: Dá-
vid Ivan, Svit 472 b.

Holý luk - chrobáci: Denis Ivan,
Svit 448 b.

Holý luk - mladší žiaci: Jakub
Habaj, Svit 510 b.

Holý luk: starší žiaci: Simona Po-
lačeková, Svit 449 b.

Za úspechmi členov lukostrelec-
kého krúžku sú tréneri Ivan Šimo
a Karel Havlíček. V súčasnosti im
sezóna v hale končí, od júna budú
trénovať vonku na štadióne. Plány
majú smelé. Účasť na turnajoch
a majstrovstvách Slovenska, ale aj
rozšírenie členskej základne o za-
čínajúcich lukostrelov. 

N. Kumorovitzová

Mladí basketbalisti na okresnom finále žiakov



Prvý zápas na domácej pôde 26.
apríla zvládli a vyhrali 87:70. V druhom
zápase v prvú májovú sobotu na pôde
Komárna vyhrali 82:85 a tým pome-
rom víťazných zápasov 2:0 rozhodli o
zisku bronzových medailí. Je to po ví-
ťazstve v  Slovenskom pohári ďaľší
úspech výboru basketbalového klubu
Iskry Svit na čele s prezidentom Ing.
Jánom Drobným, realizačným tímom,
trénerom Rudolfom Jugom a všetkými
hráčmi, ktorí sa podieľali na význam-

nom úspechu družstva ex-
traligových basketbalistov
v  súťažnom ročníku 2015/
2014. Blahoželáme!      -ák- 
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Basketbalisti bronzoví
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Extraligoví basketbalisti Iskry Svit po neúspešnom boji o po-
stup do finále s BC Prievidza o majstra Slovenska s Interom Bra-
tislava vstúpili do bojov o zisk bronzovej medaily s družstvom
Komárna.

Futbalisti Svitu opäť bez gólu
Futbalisti FK Svit odohrali zápas 23.kola v Stropkove a prehrali
3 : 0.V prvú májovú nedeľu privítali v 24. kole doma futbalistov
zo Sp. Podhradia a vo veternom a chladom počasí sa domácim
opäť nepodarilo skórovať, keď dosiahli bezgólovú remízu.
A keď sa nepodarilo dať gól ani snaživým hosťom, diváci sa nemali

v podstate na čom ani zohriať. Gólových príležitostí najmä z domácej
strany bolo pramálo, a tak väčšina divákov futbal využívala na stret-
nutie s priateľmi pri niečom tekutom.Je však aj pravda, že v komornom
prostredí, bez povzbudzovania divákov sa aj domácim mladým hráčom
hrá tažko. Svit už neskóroval od jesenného zápasu s V. Opátskym
a kedy sa nám podarí dať prvý jarný gól ukáže najbližší zápas, a to
v nedeľu 18. 5., kedy o 16.30 h hostíme Michalovce „B“.

Svit je v tabuľ ke na 14. mieste zo 16 účastníkov.                      -ák-

Florbalisti z Mierovej s medailou
O príjemné prekvapenie sa postaralo florbalové druž-
stvo mladších žiakov, ktoré po víťazstve v  oblastnej
skupine postúpilo na okresné finále v Poprade Mate-
jovciach vo štvrtok 27. marca 2014. 
Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev a my sme si vyžrebovali

miesto v skupine A. Už v prvom zápase proti jednému z fa-
voritov súťaže chlapcom zo Spišského Bystrého sme si zapí-
sali veľmi cenné víťazstvo. V nasledujúcom zápase sme pre-
hrali s  družstvom z  Popradu-Veľ kej (neskorším celkovým
víťazom!). Druhé miesto v  skupine nám teda zabezpečilo
konečný finálový zápas o 3.– 4. miesto, kde proti nám na-
stúpili žiaci zo ZŠ Jarná Poprad. Napriek tomu, že sme boli
priemerom najmladším, najľahším a zároveň najnižším tímom,
naši chlapci sa súpera nezľakli a skvele zabojovali o čo najlepší
výsledok. Súpera sme porazili po dvoch 10 minútových pol-
časoch presvedčivo 2:0 a  to nám zabezpečilo skvelé 3.
miesto, čo hodnotíme v tejto konkurencii silných florbalových
družstiev ako výborný výsledok. Po prvý raz v histórii školy
sme si vybojovali medailové miesto vo florbale! Našim mla-
dým florbalistom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú re-
prezentáciu!  

Družstvo florbalistov ZŠ Mierová 134 Svit: Timotej
JAMBOR, Filip ŠIMON, Dávid STRAKA, Miro BUDINSKÝ,
Dominik HLAVÁČ, Branislav MELO, Tomáš BENKO, Alex
HURČALA, Alex RUSNÁK, Jozef ČONKA, Ján PASTRNÁK,
Samuel LUKÁČ (foto vpravo).

VOLEJBALISTI  NÁS POTEŠILI    
Dňa 9. 4. 2014 sme sa zúčastnili okresného kola vo volejbale chlap-

cov, kde boli okrem nás  ďalší štyria víťazi skupín. Hralo sa  systémom
každý s každým, teda 10 zápasov. Naši chlapci v rozhodujúcom zápase
prehrali  s popradskou ZŠ na sety 2:1 (na postup im chýbali 3 body) a
obsadili 2. miesto. Keďže vlani a predvlani sme obsadili 3.miesto, tak
tento úspech je vynikajúci. Družstvo chlapcov: Daniel Faix, Adam
Faix, Michal Heteš, Tomáš Lajčák, Tomáš Gajan, Matúš Juhász, Jo-
zef Fabian (foto vľavo). Za vzornú reprezentáciu školy všetkým ďa-
kujeme! ZŠ Mierová Svit

V stredu 7. mája sa uskutoč-
nilo stretnutie úspešného
družstva mužov v sezóne
2013-14 s divákmi. Na obr.
primátor R. Abrahám ďakuje
kapitánovi družstva M. Berki-
sovi za reprezentáciu mesta.


