
Petrovi Doleželovi bol schválený
prenájom 2 m² na umiestnenie
kávomatu v rehabilitačnom stre-
disku vo Svite za sumu 21,58
€/m²/rok. 

Poslanci vyhoveli žiadosti o zria-
denie vecného bremena Výcho-
doslovenskej distribučnej
a. s. Košice na umiestnenie
elektro-energetického zariadenia
(troch podperných stĺpov) za od-

platu    33 € za 1 podperný bod.
Upravili sa aj poplatky za trhové
miesta na území Svitu a prevá-
dzkový čas trhoviska, ktoré sú
obsahom Dodatku č. 1/2014 prí-
slušného VZN č. 5/2012. Ďalším
uznesením súhlasili s výmenou
okien južnej strany Rehabilitač-
ného strediska, v miestnosti prvej
pomoci a vchodových dvier
v cene max. 20 tisíc € formou ve-
rejnej obchodnej súťaže. 

Na odporúčanie hlavného kon-
trolóra a po komentári vedúcej
odd. ekonomických činností
schválili Záverečný účet mesta
za rok 2013 bez výhrad. (podrob-

nejšie na stránke mesta) Aj Byto-
vému podniku Svit, s. r. o. bez vý-
hrad schválili individuálnu úč-
tovnú uzávierku a odvod zisku
tejto spoločnosti 

V programe boli aj rozpočtové
opatrenia - na podujatia Dní
mesta Svit vo výške 1550,- € -
a Letný tábor detí CVČ vo výške
580,- € - poslanci ich odsúhlasili.
Ako prípad hodný osobitného zre-
teľa odsúhlasili zámer priameho
prenájmu budovy obchodu a slu-
žieb pri Potravinách Sintry,
s. r. o. na Mierovej ulici za účelom
pravidelnej prezentácie lokálnych

Po uzimenom a upršanom
piatku to boli oprávnené
obavy, ktoré sa však našťastie
nenaplnili.

Pri Kolibe sa sústredili všetci
účinkujúci a rôzne atrakcie od
ranných hodín a občania si
túto ponuku nenechali ujsť.
V kultúrnom programe vystú-

pili domáce ZUŠ – tanečný od-
bor Fantázie a sólisti z mest-
skej umeleckej školy Dávid
Diabelko a Paťa Janíková.
Mesto pozvalo profesionál-
neho míma Vlada Kulíška
s jeho Kufrom a Divadlo Clip-
perton z B.Bystrice s rozpáv-
kou Čert Káča. Deti mali mož-

nosť absolvovať netradičné
stretnutie s lukostreleckým
umením na škvarovom ihrisku,
hry, ktoré pripravili skauti na
kopci Baby, ukážky hasičskej
techniky, súťaže na bicykloch,
ktoré pripravil CK Energia, hru
a kresbu na chodníku, ktorú
organizovala Únia žen za Svitu,

longboard – čiže jazdu na voľ-
nej doske ale i hry Lyžiarskeho
klubu Junior Ski. Mnohé odišli
s originálnymi tetovačkami
a pomaľovaní od uja maliara
z Prvej stavebnej sporiteľne,
ktorá sa pripojila k ďalšiemu
sponzorovi podujatia – Sintre,
a. s. Na záver si 20 výhercov
odnieslo ceny v tombole. Bez
jedinej kvapky a pod slnieč-
kom sa táto akcia zaradila k vy-
dareným darčekom všetkým
deťom.                              -vž-

Foto: D. Šipošová
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„Drobnosti“ pre lepší život v meste
Májové  rokovanie poslancov

po správe hlavného kontrolóra
o vykonaných kontrolách pokra-
čovalo  celou  plejádou  žiadostí
a opatrení. 

www.svit.sk

(Pokrač. na 2. strane)

DEŇ pre DETI bol skutočne radostný
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Len aby nám vydržalo počasie – to bolo zbožné prianie organizátorov tradičného Dňa
detskej radosti, ktorý každoročne nechýba v kalendári podujatí pre deti nášho mesta.

PROGRAM DNÍ
MESTA

v strede novín



MATRIČNÉ  ZAUJÍMAVOSTI UŽ AJ NA WEBE
V máji 2014 sme rozšírili na webovej stránke mesta Svit informácie ohľadne
činnosti Matričného úradu vo Svite s pôsobnosťou aj pre obce Batizovce, Ger-
lachov, Mengusovce, Lučivná a Štôla. Úlohou a hlavným cieľom zverejnenia
týchto informácií je oboznámiť občanov mesta Svit o agende matričného úradu
a jednotlivých postupoch pri vybavovaní úkonov matričnej agendy.

farmárov a degustácii ich vý-
robkov pre podporu sloven-
ských výrobcov – poľnohospo-
dárov a producentov. 

Po odporúčaní kultúrnej,
školskej a športovej komisie sa
uzniesli na udelení Ceny mesta
trom osobám – Pavlovi Uhrí-
kovi  in  memoriam za úcty-
hodný prínos v oblasti fotodo-
kumentácie 80-ročnej histórie
mesta, jeho podnikov a obča-
nov, Vladimírovi Vlhovi za prí-
nos pre rozvoj mesta a jeho ne-
únavné uchovávanie Baťovej
tradície a Jozefovi Sokolovi za
celoživotný prínos pre rozvoj
hudobného života a dlhoročné
aktivity v dychovej hudbe. 

Následne rokovali o predaji
priľahlých pozemkov k byto-
vému domu na ul. Kpt. Ná-
lepku 126 žiadateľom Jozefovi
a Jane Dikantovej, Miroslavovi
a Eve Pristášovej a Magdaléne
Zentkovej –žiadateľom vyhoveli
za cenu 19,- € za 1 m². 

Prijali rozpočtové opatrenie
č. 12/2014 na úpravu rozpočtu
z dôvodu divadelného predsta-
venia Kto zhasol svetlo vo
výške 4 898,-€ (pre Mesto bolo
ziskové). Schválili aj opatrenie
na úpravu rozpočtu za účelom
nákupu záhradného traktora
v hodnote 3100,- € pre vylep-
šenie situácie v kosbe, ktorá je
pre nedostatočnú techniku ne-
uspokojivá. Druhé takéto zaria-
denie zakúpia Technické služby
z navýšených tržieb, resp.
úspor. 

Poslanci odsúhlasili služobnú
cestu primátorovi a trom oso-
bám do družobného mesta
Knurów v Poľsku v dňoch 13.
-15. júna 2014. 

Na základe žiadostí schválili
dotácie na činnosť týmto
združeniam:
Sp. katolíckej charite 3 300,-€
Familirias, o. z. 540,- €
a odporučili primátorovi mesta
ďalšie dotácie:
MS SČK Svit 330,-€
Centrum nepočujúcich ANEPS
Poprad 150,- €
ZO Únie žien Slovenska Svit
200,- €
ZO Únie žien Slovenska Pod
Skalkou 330,- €
SZ zdravotne postihnutých
Svit 300,- €
Únia nevidiacich a slabozra-
kých Poprad 150,- €

V programe vystúpil občan
a podnikateľ Miroslav Vavra-
sek, ktorý prezentoval zámer
rekonštrukcie pohostinského
zariadenia u Križiaka prerobe-
ním letnej terasy na celoročné
užívanie, výstavbou menšieho
pódia, výstavbou bowlingovej
dráhy, príručného skladíka
a osadením nových okien. 

Po týchto bodoch nasledo-
vali interpelácie poslancov.
V. Seman sa opýtal na situáciu
v odstraňovaní výtlkov na ces-
tách a požiadal TS mesta
o stiahnutie spadnutého ko-
nára na elektrickom vedení.
Pripojil sa i M. Bezák, ktorý
upozornil na viacero takýchto
bodov na Ul. SNP a pred 82
bytovou jednotkou. J. Žiak od-

povedal, že situáciu pozná a TS
v odstraňovaní výtlkov pokra-
čuje. M. Bezák sa zaujímal
o postup prác pri rekonštrukcii
Športovej haly. A. Kromková
oznámila termíny potrebných
súťaží a predpokladaný termín
ukončenia prác, ktorým by mal
byť koniec augusta. Zároveň in-
formovala o postupe prác pri
rekonštrukcii Ul. kpt. Nálepku
a sanácii bývalej ZUŠ Pod
Skalkou. Zarezonovalo aj ba-
grovisko a názory na jeho ná-
sledné využitie. 

M. Jurčák opäť položil
otázku týkajúcu sa havarijného
stavu schodov na Kopčeku, J.
Timkovič poukázal na nutnosť
renovácie propagačnej tabule
mesta pri vstupe do Svitu,
tlmočil požiadavku na parko-
vacie miesta pre obyvateľov
bytového domu na Mierovej
ulici oproti základnej škole
a poukázal na premnožené
hlodavce na území Svitu. Ta-

buľa je v štádiu výroby, odpo-
vedal primátor. Predmetné
parkovisko na Mierovej ulici je
súkromný pozemok, konštato-
val J. Hutník. L. Jašš sa opýtal,
či sa neuvažuje o obnove prie-
chodov pre chodcov a M. Lo-
pušniak sa zaujímal o termín
ukončenia rekonštrukcie Mo-
torestu. 

Diskusia sa týkala značenia
na diaľnici, parkovania na
trávniku pri Buntavare i mest-
skej fontány.

A. Kromková informovala
o stave vodovodného potru-
bia v náväznosti na individu-
álnu výstavbu Pod Skalkou. 

V tejto časti bolo prijaté roz-
počtové opatrenie na zabez-
pečenie vodorovného značenia
priechodu pre chodcov vo výš-
ke 2 560 € a A. Balogová in-
formovala o hospodárení
mesta za 4 uplynulé mesiace
roku 2014. 

vž
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Obsahuje kontakty a úradné hodiny,
zoznamy dokumentov potrebných k vy-
baveniu rodného listu, sobášneho listu a
úmrtného listu, dokladov potrebných k
uzavretiu manželstva, zápisov do Osobit-
nej matriky v Bratislave, sadzobník správ-
nych poplatkov, dokumenty na stiahnutie
a informácie o miestnej príslušnosti.

Nakoľ ko Matričný úrad vo Svite dispo-
nuje aj archívnymi zbierkami listín a ar-
chívnymi matričnými knihami od roku
1895, na webovej stránke sú uvedené aj
údaje ohľadne dostupnosti archívnych ro-
kov a obcí v tomto archíve. (Šuňava, Vyšné

Hágy, Tatranská Polianka, Spišská Teplica).
Pripravujeme aj fotogalériu zo sobáš-

nych obradov vykonávaných v obvode
Matričného úradu vo Svite, vrátane sobá-
šov mimo úradnú miestnosť – Kaštieľ Lu-
čivná, Hotel Končistá Lučivná, Penzión Vila
Šafrán Batizovce, Hotel Hubert Gerlachov
a Spolcentrum Svit.

Veríme, že zverejnené informácie budú
prínosom pre občanov mesta Svit a uľah-
čia, zrýchlia a skvalitnia prácu matričného
úradu.

Mgr. Ľuboslava Kukurová
matrikárka Matričného úradu vo Svite

Budeme sa objímať
Mesto Svit, Mládežnícky parla-
ment a ZO Jednoty dôchodcov na
Slovensku vo Svite uskutočnia pre
občanov mesta 25. júna v čase od
10.00 do 16.00 hod. akciu „Deň
objímania“.
Tá sa uskutoční v uvedenom termíne na

uliciach Štúrova a Mierová. Cieľom bude,
aby sa v uvedenom čase ľudsky v prítom-
nosti označených organizátorov objalo čo
najviac občanov mesta s úmyslom vyjadriť
radosť zo života a spolupatričnosti jeden
k druhému. Je to celoslovenská kampaň,
ktorej tohtoročné heslo je: “ Objatie a
úsmev je to najkrajšie, čo môžeme daro-
vať.” Ostáva nám veriť, že sa do nej zapojí
čo najviac občanov mesta Svit. 

-ák-

V skratke...

Na Dni detí mali malí účastníci možnosť pozrieť si aj hasičskú
techniku hasičov z Chemosvitu a. s..            Foto: D. Šipošová



Tento projekt realizovalo OZ ProMeliori
v rámci programu „Moderné vzdeláva-
nie pre vedomostnú spoločnosť“ a bol
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 
Slávnostného otvorenia tejto knižnice sa
23. mája 2014 zúčastnil prednosta MsÚ
Ing. Ján Hutník, vedúca Mestskej kniž-
nice vo Svite Mgr. D. Šipošová, ukážku
o čítaní predniesla V. Žoldáková a prí-
tomnej hŕstke divákov, ktorú tvorili deti

zo ZŚ Komenského ul. sa prihovorila aj
spisovateľ ka Mirizma Kirkov. Nechýbal,
samozrejme, autor a nadšenec pre
dobré skutky Ing. Michal Machala (na
obr. s Ing. J. Hutníkom)
Želáme tejto knižnici, aby slúžila svojmu
účelu, aby sa v nej „otáčali“ knihy, ktoré
nech potešia čitateľov. Lebo čaro a osoh,
aké nám dáva kniha, sú skutočne nena-
hraditeľné. -VŽ- 
https://www.facebook.com/KnihaPre-
Kazdeho 

Prostredníctvom kníh chce
najmä deťom a mladej generácii
poukázať na význam lesa a les-
níctva pre spoločnosť, na ochranu
životného prostredia, na formo-
vanie kladných postojov k prí-
rode a súčasne na potrebu sa-
motného čítania. Kampaň
umožňuje predstaviť knihu po
stránke obsahovej a zároveň pri-
pomenúť, čo všetko je potrebné,
aby sa z malého semenáčika stala
kniha.

Knižnica počas trvania kam-

pane pripravila pre žiakov viacero
podujatí – výstavu Divočina za-
chráni svet, besedy s lesným pe-
dagógom Ing. Karolom Sema-
nom (na obr.) - spojené s pre-
mietaním DVD o tatranských
zvieratkách i kvízy o prírode a jej
ochrane. Taktiež sa niektorí za-
pojili i do výtvarnej súťaže –
tvorba komiksu o lese. Podujatí
sa zúčastnilo 12 triednych kolek-
tívov zo ZŠ Mierová a jedna
trieda Špeciálnej základnej školy
vo Svite.                D. Šipošová
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Les ukrytý 
v knihe 2014

Absolútnou novinkou nášho mesta  je maličký objekt, postavený v
parku za sochou J.A.Baťu pri Dome kultúry. Ide o verejne prístupnú
knižnicu, ktorá je určená každému, kto rád číta. Jej úlohou je dostať
knihu bližšie do rúk ľudí, ktorí si k nej nevedia, alebo nemôžu nájsť
cestu. Platí v nej len jedno pravidlo: „Vezmi si knihu, po prečítaní ju
vráť alebo vymeň za inú.“ Malá knižnica je vytvorená v štýle baťov-
ského domčeka – čím poukazuje na jedinečnosť architektúry nášho
mesta. 

Štvrtý ročník celoslovenskej kampane Les ukrytý v knihe pripra-
vilo Národné lesnícke centrum vo Zvolene v spolupráci s Lesmi
SR. Myšlienka  kampane  sa  zrodila  v  roku  2011  pri  príležitosti
Medzinárodného roku lesov. 

„Kto môže, pomôže alebo v núdzi
poznáš priateľa“

Témou 15. ročníka medzinárodnej slovensko-česko-
poľskej súťaže v tvorbe vlastnej knihy, ktorú vyhlásila
Krajská knižnica  v Žiline bolo  „Kto môže, pomôže
alebo v núdzi poznáš priateľa.“

Našim žiačkam Emmke Brontvayovej a Kristínke Jan-
čekovej  zo 6. ročníka (na obr.) sa podarilo písaným a vý-
tvarným slovom zachytiť silu priateľstva. Pútavým spôso-
bom vyjadrili príbeh o pomoci priateľov, vďaka ktorým sú
dobré dni lepšie a zlé znesiteľnejšie. Originalitou príbehu
a nápaditosťou sa im podarilo získať druhé miesto v ná-
rodnom kole a postúpiť do medzinárodného kola, ktoré
sa uskutočnilo 28. mája 2014 vo Frýdku Místku. Dievčatám
úprimne blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov
pri písaní ďalšej knihy.

Mgr.Miroslava Dlugošová, ZŠ Mierová 



Od koho? Od dlhoročného generál-
neho riaditeľa Chemosvitu a.s., člena
riadiacich orgánov v skupine Chemosvit
a Finchem, Ing. Michala Ľacha. 

Pri akej príležitosti? Keď nás pred nie-
koľ kými dňami navštívil na našej škole,
aby nám v rámci osláv 80. výročia zalo-
ženia mesta Svit porozprával o histórii
podniku i mesta, o jeho začiatkoch spo-
jených s firmou Baťa a predovšetkým o
súčasnosti a perspektívach akciovej spo-
ločnosti Chemosvit.

Tak sme sa dozvedeli mnoho nového
o štruktúre podniku, o sortimente vý-
roby jej dcérskych spoločností, o ob-
chodných partneroch a zamestnancoch
firmy. A mnoho iného. 

Okrem odborných informácií sme
dostali do života i mnoho chlapských,
stále platných rád: “ vždy dodrž dané
slovo“, „nezáleží na tom, akú profesiu
si vyberieš, ale musíš ju vykonávať na
100%“, „svojím pracovným nasade-
ním musíš byť vzorom svojim podria-
deným“, „uč sa cudzie jazyky, bez ich
znalosti si v dnešnom svete stratený“.

Čo dodať na záver? Bolo to stret-
nutie naplnené novými informáciami,
ktoré sa však nieslo vo veľmi príjemnej
a uvoľnenej atmosfére... zriedkavé a
o to vzácnejšie spojenie. 

Ďakujeme
Deviataci ZŠ Komenského ul. Svit

Keď prax radí teórii...
Dobrá rada stojí groš...
...a my sme ich dostali hneď za celé priehrštie.

Metódou brainstormingu
sme sa dozvedeli ako fungujú
živočíchy v spoločenstve, ktoré
vytvárajú svorky, kolónie, stáda,
ako sa dorozumievajú. Skrátka
dostali sme chuť dozvedieť sa,
naučiť sa niečo viac ako len to,
čo nám ponúka učebnica.
S chuťou prišiel aj nápad. V sku-
pinách sme zisťovali o rôznych
živočíšnych skupinách viac,
z kníh, encyklopédií a internetu.
Takto vznikol tím surikát, tuč-
niakov, mravcov, potkanov, slo-
nov a opíc. Každý tím si k svojej
prezentácii pripravil 3D model, na ktorom
umiestnil živočíchy v prostredí pre ne pri-
rodzenom. 

Bola by škoda nechať si tieto vedomosti
len pre seba. Preto sme sa o nové po-
znatky, modely, schopnosti tímovej práce
podelili so žiakmi a učiteľmi z iných tried.
Aj rodičia boli ochotní spolupracovať, vy-
tlačili pozvánky a tak sme pozvali všetky
triedy prvého stupňa aj vedenie školy. Roz-
delili sme si prácu v tímoch a začalo sa
pracovať. Kreativite sa medze nekládli. Po-
užívali sa materiály ako sadra, vata, kartón,
slané cesto, plastelína, rôzne figúrky, fa-
rebný papier, piesok, kamienky a iné. Mo-
dely sme vystavili v aule školy a vyučovanie
v našom podaní mohlo začať. Prezentácia
trvala 45 minút a bola rozdelená na 3 časti.
V prvej časti mal každý tím prezentáciu
svojich vedomostí, v druhej, interaktívnej
časti, sme si overili prostredníctvom kvízu,

čo si učitelia a žiaci zapamätali z nášho vý-
kladu. Každú správnu odpoveď sme ocenili
sladkou odmenou. V tretej časti si zúčast-
není dôkladne prezerali naše modely a zá-

roveň pridelili bod tomu, ktorý sa im naj-
viac páčil. Prednášali sme celých 5 vyučo-
vacích hodín. V aule sa okrem tried prvého
stupňa vystriedali aj piataci. Ohlasy boli
výborné. Učitelia aj žiaci nadšení. A my?
My sme boli trochu unavení, ale zároveň
hrdí a spokojní z dobre vykonanej práce.
Cieľ sme splnili. Dozvedeli sme sa veľa no-
vého, zvládli sme tímovú prácu, dokázali
sme na veľmi dobrej úrovni odprezentovať
svoje vedomosti, dokázali sme sa o ne po-
deliť. Skrátka sme to dokázali.
Naše tímy:

1. Surikaty – Sabina Ivanová, Norika Krem-
paská
2. Tučniaky – Bianka Nebusová, Radka Do-
biasová, Viktória Kostyšáková
3. Mravce – Daniel Bavala, Marek Hyben
4. Potkany – Jozef Sivák, David Sivák, De-
nis Karabin
5. Slony – Ema Steinerová, Lívia Lišková,
Martin Kostyšák
6. Opice – Karin Valachyová, Lenka Bat-
keová, Miriam Baranová

Za žiakov 4.B triedy ZŠ Komenského 
Mg.  Lucia  Drexler  Slovincová 

Malý experiment v ZŠ Komenského vo Svite

Učenie inak (naopak)
Vo štvrtok 22. mája sa na ZŠ Komenského učilo inak, naopak. Tzn., že neučili uči-
telia žiakov, ale žiaci žiakov a učiteľov. Myšlienka zorganizovať takýto projekt sa
rodila postupne na hodinách prírodovedy v 4.B triede. V tematickom celku živo-
číšne spoločenstvá nás zaujalo učivo o vlčích svorkách, tučniakoch či mravcoch. 
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DEŇ MLIEKA v materskej škole
„Mliečko, mliečko, to je veda, nebudem mať žiadne svaly.
bez neho sa vyrásť nedá. Teraz to už dobre viem,
Bez neho vraj budem malý, hneď si mlieko nalejem.“

Význam mlieka a mliečnych výrobkov priblížili učiteľky v Materskej  škole vo
Svite na Mierovej ulici deťom prostredníctvom divadelného predstavenia. Príbeh
unesenej princeznej Špinďúry trojhlavým drakom a víťazstvo princa Čistoty nad
ním vďaka zdraviu a sile nadobudnutej z mlieka pomohlo motivovať deti k jeho
pravidelnému  pitiu.  Vydarila  sa  aj  spoločná  hostinka,  na  ktorej  sa  podávalo
vtáčie mlieko, ktoré nám pripravili šikovné tety kuchárky a, veruže, neostal ani
jeden hrnček plný. Záver patril spoločnej piesni o mlieku, ktoré je a vždy ostane
našim kamarátom.  Mgr. Hurčalová Alžbeta



Aj v našom meste sme si po roku pripomenuli Deň matiek stret-
nutím, ktoré nechýba v kalendári podujatí pre verejnosť. V sále
Domu kultúry sa v programe „Vám, všetkým mamám...“ prítom-
ným hosťom najskôr prihovorili prváčikovia zo ZŠ na Komen-
ského  ulici  –  dvojičky  Janka  a Silvia  Fendekové  a Matúško
Bučina, ktorí roztomilou formou zarecitovali vyznania mamkám. 

Po nich nechýbal príhovor primátora mesta R.Abraháma, po
ktorom z jeho rúk obdržali kytice kvetov predsedníčky obidvoch
Únií žien na území Svitu – Ľ.Kederová a J.Bobulová. V hlavnom
programe vystúpila Cimbalová ľudová hudba Popradčan a tej sa
podarilo zaujať a potešiť divákov pestrou zmesou ľudových piesní
i známych evergreenov. Bolo príjemné počúvať a sledovať, ako

Oslávili sme Deň matiek

Pri príležitosti osláv tohto
sviatku Centrum voľného času
vo Svite v piatok 9. mája zor-
ganizovalo stretnutie Kráčajte
s nami pre naše mamy. Ma-
mičky na materskej dovolenke,
staré mamy sa stretli v čase do-
poludňajšej vychádzky pred

Kolibou. Vydali sa na pochod
ulicami mesta so svojimi rato-
lesťami v kočíkoch, na bicyk-
loch aj pešo sprevádzané otec-
kami do areálu CVČ. V záhrade
na účastníkov pochodu čakali
deviataci z mládežníckeho par-
lamentu. Pre najmenších boli

pripravené hračky, hojdačky
a pre staršie deti lopty, tabule
na maľovanie a hry. Hlavnou
myšlienkou pochodu bolo pre-
javiť úctu a vďaku mamám – za
ich obetavosť, prebdené noci,
za ich pochopenie a bezhra-
ničnú lásku. Na spoločnom

stretnutí, na pikniku sa ma-
mičky spoznávali, vymieňali si
skúsenosti a podávali rady,
mládežnícky parlament zabával
a pomáhal dohliadať na deti.
Ďakujeme všetkým účastníkom
pochodu za ich účasť a aktívnu
podporu tejto peknej tradície.  

V  každodennom  zhone,  plnom povinností  si  veľakrát  ne-
uvedomujeme, ako sa striedajú dni. Na jeden by sme však
nemali nikdy zabudnúť, na deň našich najbližších a najdrah-
ších bytostí, Deň matiek. 
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postupne rozospievali celé publikum chytľavými známymi meló-
diami. Ich hudobné prídavky potvrdili, že sú kvalitným telesom
a že svoje poslanie, potešiť srdcia a duše mamičiek, splnili do
bodky.  Foto S. Pjaták, -vž-

Kráčajte s nami
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Z NARODILI SA
Natália Nemčíková, Adam Čižmár.

Y MANŽELSTVO UZATVORILI
Tomáš Balco a Veronika Bulejová,

Marián Hlaváč a Slávka Lacková, Ján
Klembara a Kornélia Štecová, Ro-
man Luňák a Veronika Štrbková.

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ v máji
70 ROKOV 
Martin Poracký, Vladimír Majer, Jo-
zef Gorecký, Erika Senderáková,
Jozef Klein, Jana Čižmárová, Jozef
Fico, Jozef Kovalík
75 ROKOV
Mária Polczerová, Ján Macko, Ve-
ronika Páperáková, Mária Mojche-
rová.
80 ROKOV
Viliam Kandrík, Anna Knutová, Anna
Drugajová 
85 ROKOV
Júlia Andraščíková, Mária Berní-
ková, Eleonóra Bigasová
90 ROKOV
MUDr.Vladimír Meduna
91 ROKOV
Margita Miškovičová
92 ROKOV
Helena Hlinická

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Emil Jesenský (82), Michal Fabo
(26), Jozef Majerčák (59), Ján Bol-
cár (68).

Spoločenská kronika

Odišli, niet ich medzi nami.
Ich dobrota a  láska stali sa
spomienkami. Utíchol ich
hlas, láskavé srdcia prestali
byť, jeden bez druhého ne-
dokázali viacej žiť.
V  týchto dňoch si pripomí-
name smutné prvé výročie,
odkedy nás navždy opustili

naši drahí - sestra 
Tatiana Šeligová

(+ 25.5.2013) 
a švagor Michal Šeliga 
(+ 7.6. 2013) 
zo Svitu, Pod Skalkou.
Kto ste ich poznali, venujte
im spolu s nami tichú spo-
mienku a  modlitbu. V  na-
šich srdciach žijú stále.

S láskou spomína sestra 
Darina Knappová s rodinou

3.júna 2014
uplynul rok,
čo nás na-
vždy opustil
náš manžel,
otec, dedko
a brat 

Milan Mlynarčík.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, synovia s manžel-
kami a vnúčatá.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosíme, tichú spomienku.

Smútiaca rodina

Aj touto cestou
úprimne ďaku-
jeme rímskoka-
tolíckemu far-
skému úradu,
pánovi kaplá-
novi a jeho asis-
tencii, dychovej
hudbe, pani Ve-
ronike Žoldáko-

vej z MsÚ a pracovníkom Pohreb-
ných služieb za vykonanie dôstoj-
nej rozlúčky s našou milovanou
manželkou, mamkou, babkou, ses-
trou a tetou 

Evou Mirilovičovou
dňa 6. maja 2014.Všetkým zúčast-
neným, susedom, priateľom a zná-
mym ďakujeme za ich účasť a pre-
javy sústrasti i kvetinové dary.

Smútiaca rodina 

= Spomienky

= Poďakovanie

Predám tatranský
profil 

– perodrážka, brúsený
I. trieda 3,80  
II. trieda 3,10 eur 
v ponuke aj dlážkovica 
a dokončovacie lišty. Do-
veziem.  
Tel: 0915 863 227, 0911

168 982.

l Predám 3-izbový byt
v Batizovciach, v OV, čias-
točne prerobený, s gará-
žou a záhradkou. Cena
50.000,- €. Info na 0905
302 127, 0901 711 337.

l Predám prerobený
2-izbový byt vo Svite,
súrne, výhodne 42.000 €.
0904 294 572.

SÚŤAŽ!!!!!!!!!
Požičajte si a vyhrajte 
DOVOLENKU!!!

PÔŽIČKY 
- BEZ POTVRDENIA 

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

- oproti vlakovej stanici
www.popradskepozicky.sk
0911/913849  0917/668003

Stačí prezvoniť

Inzeráty



Hovorí sa, že bez minulosti
by sme neboli tým, kým sme.
Súčasťou našej minulosti je aj
folklór, ktorý bol životným štý-
lom našich prastarých a starých
mám, ktoré sú zas mamami na-
šich mám. Ľudia sa čoraz viac
obzerajú za tým, čo už bolo, čo
preveril čas a nachádzajú zmy-
sel v návrate k tradíciám. Naši

predkovia nemali televíziu, po-
čítače ani telefóny a predsa sa
zabávali po celý rok. Práve toto
bolo námetom pre náš pro-
gram. Na javisku bolo 280 ši-
kovných detí (vrátane detí
z oboch MŠ), pre ktorých pod
vedením svojich tvorivých uči-

teľov bolo nacvičovanie ľudo-
vých čísel veľ kou výzvou. Skve-
lému publiku sme ukázali, ako
sa kedysi hrávali malé deti na
lúkach, či ako sa dievčence
a mládenci zabávali na Jána,
Ondreja, svadbách i zabíjač-
kách. Žiaci sa dokázali vžiť do
ľudových postáv, ktoré stvárnili
prostredníctvom tanca či slova.
Všetkých presvedčili o tom, že
tradície prežívajú v každom
z nás navzdory 21. storočiu. Vý-
borná atmosféra, spokojnosť
a spontánny úsmev sa z detí
akoby prostredníctvom zrkadla
prenášali aj na ich rodičov. Ma-
lým tanečným vystúpením pre-
kvapili aj naši kolegovia, čo je
len dôkazom toho, že prácu ro-
bíme s radosťou, odhodlaním
a nadšením. Ďakujeme všet-
kým za veľmi pekné a pozitívne
ohlasy, ktoré sú obrovským po-
vzbudením pre budúcu akadé-
miu. 

Erika Antalová a Zuzana
Kostyšáková (režisérky

programu)
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U starej matere

Už mnoho rokov patrí druhá májová nedeľa naším mamám.
ZŠ Komenského má tento deň vyznačený v kalendári čer-
venou farbou. Červená je farba lásky a tvorivosti a presne
v  takomto  duchu  bola  pripravovaná  aj  tohtoročná  sláv-
nostná akadémia. 

Dobročinné srdce
Mládežnícky parlament pripravil v dňoch 22.-24. mája 2014

podujatie, ktorého cieľom bolo vyzbierať trvanlivé potraviny
a hygienické potreby pre sociálne znevýhodnené rodiny

a jednotlivcov. Mladým ľuďom sa podarilo vyzbierať 55 kg surovín (múka, cukor, soľ, krupica,
cestoviny) a potreby pre osobnú hygienu (mydlo, toaletný papier, prací prášok, šampóny,
sprchovacie gély). Dobrovoľným darcom veľmi pekne ďakujeme.



Už tradične plná školská je-
dáleň hostí, rodičov, starých ro-
dičov, bývalých a súčasných
pedagógov potvrdila ich zá-
ujem a zvedavosť.

Moderátorskej dvojici Si-
monke a Dominike Pacigovým
sa spoluúčinkovanie vydarilo.
Prítomným sa predstavilo 13
súťažných prezentácií a projek-
tov a 2 nesúťažné videá z po-
bytu žiakov v rámci projektu
Comenius v Taliansku a Bul-
harsku.

Vieme že to, aby naše deti
vedeli, čo je dobré a správne
pre ich zdravý vývin, ako sa
majú stravovať, čomu sa majú
vyhýbať, ako zdravo žiť, sa ne-
naučia z kníh ako poučky. Ľah-
šie si to osvoja, ak to nielen
počujú a prečítajú si, ale aj vi-
dia či sami skúsia. V priebehu
celého školského roka sme sa
usilovali deti motivovať, nená-
silnou formou vzbudiť u nich
záujem o zdravé stravovanie,
rozširovať vedomosti o zdra-
vých potravinách, vitamínoch,
vhodných a nevhodných stra-
vovacích návykoch, pozitívne

ich nasmerovať a viesť k pravi-
delnému pohybu a k radosti
z pohybu. Naším cieľom bolo
dosiahnuť, aby sa zdravá strava
a pohyb stali súčasťou ich kaž-
dodenného života. 

To, čo si žiaci v priebehu roka
osvojili odovzdali všetkým pro-
stredníctvom prezentácií, ktoré
si pripravili pod odborným do-
hľadom svojich pedagógov.
Predstavili minulé či súčasné
trendy stravovania, nové
trendy v športe, poučili nás,
čomu sa vyhýbať a tým pádom

žiť o trochu zdravšie.
Svojimi vystúpeniami zaujali

všetci účastníci konferencie, ale
v ankete o najprojekt najviac
hlasov získali:

1. Živá strava – Nela Glorí-
ková a Dominika Čapóová, IX.A

2. Liečba prírodou – Sára
Pavlovičová, VIII. B

3. Zdravá strava – Kalendár
zdravia, IV.B

Vďaka sponzorom pekné
ceny získali nielen autori najús-
pešnejších prezentácií, ale
každý účastník si prevzal Po-

chvalný list a malý darček z rúk
pani učiteliek. Sprievodným
programom konferencie boli
ako vždy vystavené projekty, li-
terárne a výtvarné práce žia-
kov, ako i 3D modely a makety.
Garantom konferencie boli
Ing. Elena Berezovskijová, ria-
diteľ ka školy a Mgr. Daniela
Pavlicová.

Úprimné poďakovanie patrí
všetkým pedagógom, ktorí
svojich žiakov na konferenciu
pripravovali.
Ing. Elena  Berezovskijová

Do Starachowíc sme dorazili
v neskorých večerných hodi-
nách, na žiakov už čakali ich
poľskí kamaráti s rodičmi. Po
slávnostnom prijatí na mest-
skej radnici sme si prehliadli
školu a pekným oživením bolo
aj vystúpenie poľských žiakov.
Ďalšie dni sa niesli v duchu
tvorivých dielní a workshopov:
najskôr to bolo Prírodovedné
múzeum – odtlačky stôp zvie-
rat, potom múzeum Minerálov
a skamenelín v Swietej Katar-
zynie. Aj keď nám počasie
veľmi neprialo a fúkal silný vie-
tor, zvládli sme aj turistickú vy-
chádzku ku krížu sv. Katarzyni.
Po nenáročnom turizme sme
sa vláčikom odviezli do Múzea

prírody a lesníctva a ochutnali
ich tradičnú polievku. 

Úžasným zážitkom pre žia-
kov bola rozlúčková diskotéka,

na ktorej sa naučili spoločne
belgický tanec, vymenili si me-
dzi sebou kontakty a sem –
tam padla aj nejaká tá slzička. 

Učitelia zas mohli ukázať
svoju tvorivosť, šikovnosť

V dňoch 14. – 18.5.2014 sa uskutočnilo posledné stretnutie
EÚ Comenius, ktoré bolo tentoraz v susednom Poľsku. Ces-
tou do poľského mestečka Starachowice  sme  sa  zastavili
v soľnej bani Wieliczka a v Krakowe.

Konferencia na tému „Zdravý životný štýl“
29. mája 2014 sa konal už 5.
ročník našej celoškolskej od-
bornej  konferencie,  a  to  na
tému „Zdravý životný štýl“,
ktorá  je  aj  hlavnou  témou
projektu Comenius. 
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Stretnutie v Starachowiciach



Cesta za dobro-
družstvom a novými
skúsenosťami sa za-
čala už na vieden-
skom letisku. Hoci
vieme, že nás čaká
dlhá a náročná cesta,
naše očakávania sú
silnejšie. Keďže let do
Marseille nebol pria-
my, po ceste sme si
urobili prestávku na
letisku vo Frankfurte.
Cestovanie bolo prí-
jemné. O pár hodín už
pevnými nohami sto-
jíme na francúzskej
pevnine, zoči – voči
dobrodružstvu.

Prvý deň sme začali návšte-
vou francúzskej školy College
E. ROSTAND. Pán riaditeľ nás
privítal úvodným slovom, žiaci
si pre nás pripravili krásny hu-
dobno-tanečný darček. Všetci

k nám boli láskaví a priateľskí.
Od prvej chvíle sme si to užívali
plnými dúškami. Deň pokračo-
val poznávacím výletom mesta
Marseille, prístavu a návštevou
Notre – Dame de La Garde.

Druhý deň sme prežívali ak-

tívne. Doobeda sme pripravo-
vali workshopy, súťažili v ochut-
návke ovocia a zeleniny, pripra-
vovali ovocné nápoje,
športovali a zabávali sa. Po-
obede bol pre nás pripravený
krásny výlet loďou. Zátokou

Calanques sme sa plavili 2 ho-
diny a s očami otvorenými do-
korán sme obdivovali útesy a
krásy prírody. 

Tretí deň nášho výletu nám
vyráža dych. Začali sme návšte-

vou malebného mestečka
Moustiers – Ste – Marie. Po prí-
jemnej prechádzke pokračo-
valo dobrodružstvo ďalej.
Grand Canyon du Verdon, tyr-
kysová voda, slnko vysoko nad
hlavami. Čo k tomu dodať? Pre
nás v tej chvíli raj na Zemi. Na-
sadli sme na vodné bicykle a
sledovali, čo všetko dokáže prí-
roda vytvoriť. Cestou z výletu
sme sa zastavili v centre mesta
Aix-En-Provance. Pre toto
mesto sú typické krásne fon-
tány, ktoré sú jeho pýchou.

Každý deň bol vzrušujúcim
zážitkom. Zážitkom, ktorý nám
nikto nikdy nevezme a navždy
zostane v našich mysliach. Ďa-
kujeme našim francúzskym
priateľom, že nám splnili sen a
umožnili vidieť všetky krásy
tejto krajiny, ktoré sme doteraz
obdivovali iba na obrázku. 

Jedno veľ ké MERCI BEAU-
COUP, MARSEILLE !!!!

Comenius  tím:    Beátka  Be-
ňová, Nika Zgodavová, Beát-
ka  Ganigovská,  Viera Oleá-
rová, Dana Palušáková, Ľubi-
ca Pitoňáková, ZŠ Mierová

MERCI MARSEILLE...
Našim tretím výmenným pobytom v rámci projektu Come-
nius bolo francúzske mesto Marseille. 
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a zmysel pre humor v súťaži „Poland׳s
got talent”, v ktorej mal každý
z účastníkov zaspievať 1 poľskú pes-
ničku a vymyslieť aj nejakú choreo-
grafiu. My sme sa predviedli s cigáns-
kou choreografiou a piesňou, známou
aj u nás „Tiahnu vozy maľované”.
Jednotlivé výkony boli odmenené
veľ kým potleskom, ale aj diplomami
a menšími darčekmi. 

Vyvrcholením tohto poľského po-
bytu bol určite výlet do krásneho his-
torického mesta Kazimierz, vzdiale-
ného asi 130km od Starachowíc. 

Návštevou tohto poľského mesta
a školy sa tak tento úžasný projekt
pomaly končí a už len čakáme na fi-
nále, ktoré sa uskutoční v prvý júlový
týždeň na našej škole a bude spojené
so slávnostným otváraním náučného
chodníka Svit – Kimbiark, na ktorý Vás
srdečne pozývame.

Mgr. Jarmila Mendrošová,
Mgr. Silvia Karabínová, 
Mgr. Katarína Želonková

Deň matiek v Prešove 
Päť členiek Únie žien zo Svitu bolo pozvaných na oslavy Dňa matiek do Prešova.

V príjemnom prostredí Divadla Jonáša Záborského v Prešove sme mali možnosť
vypočuť si ďakovné slová vicepredsedu Prešovského samosprávneho kraja Ing. Obrimčáka.
Po ňom nasledovalo ocenenie žien za záslužnú prácu. Medzi dvanástimi menami zaznelo
aj meno našej predsedníčky ÚŽ Ľubky Kederovej (na obr. druhá zľava). Hrejivý pocit sme
vyjadrili potleskom, ktorý zaznel aj po zmysluplných slovách poslankyne NR pani Vaľovej.
Zážitok obohatilo humorné vystúpenie členov Duchnovičovho divadla. Domov sme ces-
tovali spokojné s pestrými kytičkami a hrdosťou, že medzi ocenenými bola aj naša pani
predsedníčka. Mária Šramková



V krásnom počasí po krátkej
zastávke na Čertovici účastníci
zájazdu navštívili pamätník
a múzeum SNP v Nemeckej,
kde si pripomenuli kruté akcie
pomsty nacistov za spolupráce
s Pohotovostnými oddielmi
Hlinkovej gardy proti účastní-
kom povstania i bezbrannému
obyvateľstvu. K monumentál-
nemu pamätníku položili kyticu
kvetov a pietny akt ukončili slo-
venskou hymnou.

V programe pokračovali
v Banskej Bystrici, ktorá sa za-
písala do novodobých dejín
Slovenska Slovenským národ-
ným povstaním, ktoré bolo od-

tiaľ to vyhlásené 29. augusta
1944. Pri vstupe do Múzea
SNP pri pôsobivej soche Jo-
zefa Jankoviča Obete varujú
položili kvety. Prezreli si expo-
zíciu múzea, materiály o proti-
fašistickom národno-oslobo-
dzovacom boji a SNP, audio-
vizuálny program i skanzen ťaž-
kej bojovej techniky.

Vo Zvolenskom zámku ich
zaujali nielen jeho priestory, ale
hlavne hodnotné obrazy eu-
rópskeho maliarstva zo zbierok
Slovenskej národnej galérie. 

Nasledovala krátka ob-
hliadka Donovalov, ktoré sú
v povedomí verejnosti už roky

zapísané ako stredisko zimných
športov. Škoda, že už málo
času zostávalo na Vlkolínec, pa-
miatkovú rezerváciu ľudovej ar-
chitektúry, zapísanú do Zoz-
namu svetového kultúrneho
dedičstva. Nikto, kto absolvo-
val strmý chodník s nádhernými
výhľadmi nemohol banovať,
lebo výnimočnosť pôvodných
ľudových stavieb v jednotnom
urbanistickom celku všetkých
uchvátila. 

Na záver treba konštatovať,
že organizátorom zájazdu
z Klubu ABŠ sa zámer po kaž-
dej stránke vydaril: účastníkov
nadchol zaujímavý program,

v autobuse sa svojimi rozsiah-
lymi vedomosťami z oblasti
geografie a histórie prezento-
val Ján Perinaj a práve on spolu
s Vladimírom Vlhom, Magdou
Dvornickou a Vlastou Cvanigo-
vou za celú realizáciu zájazdu
zodpovedali. K pohode prispeli
hudobné vstupy Marienky Voš-
čekovej, chutné občerstvenie
a skvelej atmosfére napomá-
halo aj slnečné počasie. Všet-
kým organizátorom treba po-
ďakovať, vrátane zábavnému
pánovi vodičovi autobusu
i spoločnosti Chedos, ktorá do-
pravu sponzorsky zabezpečila.
Seniori si odniesli len tie naj-
lepšie dojmy a už odteraz sa
tešia, že sa na podobných vý-
letoch znovu stretnú. 

A. Gejdošová
Foto: D. Šipošová   
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Ráno 22. mája 2014 sa stretli členovia Klubu absolventov Baťovej školy a seniori zo ZO JDS,
oboch klubov dôchodcov, MsO SZPB a MsO SZZP, aby spoločne absolvovali bohatý program
poznávacieho zájazdu, ktorý organizačne pripravil Klub ABŠ. 

Baťovci a seniori po stopách SNP

40 rokov Klubu dôchodcov vo Svite

Za prítomnosti primátora mesta R.Ab-
raháma, predsedu OV SZZ J.Kalakaja, po-
slanca MsZ M.Jurčáka, A.Tokára z Klubu
seniorov Bôrik Pod Skalkou, J. Soliarovej
z MsÚ a predsedu MV Smer SD L.Havlíka
sa teda aj spomínalo.

Na zakladateľov, bývalých predsedov

a ľudí ktorí zanechali stopu na 40 ročnej
histórii. A tak zazneli mená ako Ing. Dr.
Klatt, ktorý bol jeho prvým predsedom,
Ľ.Grúber, manželia Fišerovci, Blažena Ben-
díková, ktorá taktiež stála pri vzniku Klubu,
pán Šoóš, pani Langerová, ale i predse-
dovia po Ing. Klattovi – p. Šimková, A. Ba-

lážová, J. Bankoš, Z. Fedorová, B. Malo-
tová a M.Jakubčáková. V súčasnosti Klub
pracuje pod „taktovkou“ B. Točekovej.

Za 40 rokov sa v tejto organizácii udialo
nespočetné množstvo akcií – od zábav-
ných, cez súťaže, výstavy, brigády až po
výlety a družobné stretnutia.

Na stretnutí si okrem všetkých matiek
uctili aj jubilantky-tentokrát H. Kozá-
kovú, G. Štefanovičovú a H. Trckovú. At-
mosféra osláv bola príjemná a potvrdila,
že takáto rodina seniorov je užitočnou in-
štitúciou. vž

Máj sa niesol v znamení osláv Dňa matiek a aj Samospráva z Klubu dôchodcov
vo Svite si 14.mája pozvala svojich členov i hostí na slávnosť, ktorá bola o to
väčšia, že si pripomenuli 40 rokov od chvíle, kedy vtedajší MsNV pridelil dô-
chodcom vilku na účelné využívanie seniorského veku.
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Rok 1962 bol významným rokom v histórii Svitu, nakoľ ko
30. mája 1962 mu bol uzn. Rady KNV č. 163 priznaný cha-

rakter mesta. O dva roky neskôr bol do
Svitu presťahovaný aj obvodný matričný
úrad z Batizoviec.

Postupoval aj stavebný rozvoj. 29. 8.
1962 dostali Sviťania dôstojný kultúrny
stánok - Dom kultúry (1), postavený v spo-
lupráci s Chemosvitom. Slávnostného
otvorenia sa zúčastnil predseda Sloven-

skej odborovej rady. Od počiatku tu mali Sviťania možnosť
navštíviť kvalitné predstavenia - už 9. septembra 1962 tu
bol koncert Slovenskej filharmónie, ktorý v priamom pre-
nose prenášal Čs. rozhlas a zo záznamu Čs. televízia. V de-
cembri 1962 tu vystupovala Opera Slovenského národného
divadla a Tanečný orchester Gustáva Broma. 

V tom istom roku bola časť Pod Skalkou napojená na
verejnú vodovodnú sieť a bola tu ukončená prvá etapa vý-
stavby družstevných bytov. Ukončila sa výroba škvarobe-
tónových tvárnic. V nasledujúcom roku bola asanovaná
jedna z najstarších svitských budov - krčma Stupava. 

V roku 1963 bolo rozšírené rekreačné stredisko Chemo-
vitu v Lopušnej doline, kam bola zavedená aj elektrická
energia. Začala sa výstavba budovy MNV, pošty a Štátnej
sporiteľne, ktorú dokončili o rok neskôr.

Rok 1964 priniesol založenie prvej záhradkárskej osady
vo Svite - záhradkári si teda pripomínajú 50-ročné jubileum.
OD PRIOR (2) bol premiestnený zo Spoldomu do Internátu
pod lesom. Odovzdané boli jasle II. Športovci dostali 25.
júna nový všešportový štadión (5).

V športe sa Svit zviditeľnil v máji nasledujúceho roku,
keď sa stal etapovým mestom pretekov mieru Berlín -
Praha -Varšava. Vo Svite sa ten rok začali budovať chodníky
a v roku 1968 cesty dostali asfaltový koberec. V roku 1966
sa začala stavať pavilónová ZDŠ na Ulici mieru. Svit sa stal
dejiskom majstrovstiev sveta v rybolovnej technike a eta-
povým mestom cyklistických pretekov Okolo Slovenska.
Ukončila sa stavba pionierskeho tábora v Lopušnej doline
(4), kam bola zavedená zo Svitu autobusová linka. O rok
neskôr už v Lopušnej fungoval lyžiarsky vlek Tatrasvitu a ná-
sledne aj Chemosvitu.

Asi najvýznamnejšou stavbou roku 1969 bol cestný most
cez rieku Poprad pri kolkárni, ale aj ukončenie budovy že-
lezničnej stanice (3). Ukončená bola aj výstavba pavilónu
školy na Ul. mieru.

V roku 1970 boli založené Technické služby. Do prevá-
dzky bola uvedená sauna, zriadené bolo parkovisko pri
OD PRIOR. Otvorená bola Zbojnícka koliba. V roku 1971
sa začalo stavať sídlisko A. Zriadený bol nový podnik vý-
počtovej techniky. -r-

Svit 1962 -1971

4

5

3

2

1

4
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Denník polície

n 30. apríla v predajni Sintra sa dopustil krádeže Štefan G.
z Batizoviec. Z dôvodu jeho nedávneho prepustenia z vý-
konu trestu, riešenie s danou krádežou putovalo do rúk
štátnej polície. 

n 2. mája v pohostinstve sa nevedel vpratať do kože Mi-
chal L. zo Svitu. Pod vplyvom alkoholu bol veľmi agresívny
a vulgárny voči iným zákazníkom. Mestskej polícii sa ho po-
darilo ukľudniť a jeho vystrájanie sa skončilo odchodom do-
mov. 

n 3. mája na základe telefonickej informácie sa hliadka
dostavila pred Lidl, kde na zemi spal občan z Batizoviec G.,
ktorý s tvrdou pravidelnosťou vyspáva na rôznych miestach
mesta Svit. Z dôvodu jeho bezpečnosti bol prevezený k róm-
skej osade v Batizovciach. 

n 5. mája v neskorých nočných hodinách sa hliadka do-
stavila k rodine D.. Manželka sa zobudila na to, ako sa jej
muž po zobudení správa zmätočne a neprimerane. Privolaná
RZP konštatovala, že ide o zdravotný problém, ktorý hneď
riešila v rámci svojich kompetencií. 

n 8. mája nakupovali z ECO kontajnera, ktorý je určený
na zber šatstva pre postihnuté detí, Jarmila a Marek Č. z Ba-
tizoviec. Keď zbadali auto MsP, chceli povyťahované vecí
naspäť vopchať do kontajnera. Bohužiaľ, nevyšlo im to, za
to im vyšiel odvoz na štátnu políciu, kde museli kontajnerový
nákup vysvetľovať. 

n 10. mája priviezol taxikár Matúša P. zo Spišskej Starej
Vsi do Svitu. Zákazník nemal pri sebe peniaze, tak dal taxi-
károvi svoj občiansky preukaz ako zálohu s tým, že sa hneď
vráti a zaplatí za odvoz. Nevrátil sa, preto taxikár zavolal
políciu. 

n 10. mája v predajni Sintra ukradol tovar v hodnote 11.
39 € Ján H.. zo Svitu, za čo bol riešený blokovou pokutou. 

n 12. mája ponúkal na predaj zemiaky Marián L. z Hrabu-
šíc. Po upozornení MsP o zakúpení povolenia na predaj
z MsÚ povolenie zakúpiť nechcel a odišiel z mesta. 

n 15. mája sa prehnala veterná smršť našim mestom, pri
ktorej došlo k poškodeniu plechovej strešnej krytiny na pla-
várni. Na pomoc pri likvidácii odtrhnutého plechu boli pri-
volaní hasiči. 

n 22. mája v nočných hodinách obťažoval pani K. muž
Erik M. z Veľ kého Šariša. Sedel v pohostinstve, kde sa mu
prihovorila neznáma žena. Opýtala sa ho, či sa chce zabaviť?
Zabaviť sa vraj môže, ak zaklope na dané dvere. Neznáma
žena si takouto nevhodnou formou chcela asi niečo vyriešiť. 

n 26. mája na úrade mesta Svit sa našla peňaženka z fi-
nančnou hotovosťou, ktorá bola vrátená Ing. Miroslavovi G.
zo Svitu. 

n 28. mája pri garáží smerom na ČOV stálo prázdne auto,
bolo uzamknuté, ale s otvoreným oknom. Lustráciou sa ma-
jiteľ auta našiel a okno na vozidle si prišiel uzavrieť. 

n 29. mája sa dostavil na útvar MsP Samuel K. zo Svitu
a nahlásil stratu kľúčov od svojho vozidla. Vďaka nálezcovi,
mu boli kľúče odovzdané okamžite. 

Začiatkom mája sa podtatranským regiónom prehnala
silná víchrica. Škody narobila aj vo Svite. Na Ul. Kukučíno-
vej takto „váľala“ stromy na cestu. Padnuté dreviny od-
straňovali Technické služby mesta Svit.             

Foto: M. Soják

Partnerská návšteva v Čechách
Delegácia MsÚ vo Svite pod vedením primátora R.Abraháma sa

na pozvanie v závere mája zúčastnila návštevy družobného mesta
v Českej Třebovej. V rámci pobytu absolvovala viacero návštev pa-
mätihodností a zariadení v tomto kraji. Najskôr to bola návšteva
Múzea tabaku v Kutnej hore, po ktorej členovia delegácie zhliadli
Katedrálu sv.Barbory, známu a unikátnu Kostnicu a objekt Vlašský
dvůr, kde je významná zbierka mincí a muzeálne exponáty bývalej
mincovne.

Zúčastnila sa prehliadky Mestského úradu a naši predstavitelia
sa podrobnejšie  oboznámili s oddeleniami dopravy a sociálnych
vecí. Zúčastnili sa aj rokovania so starostom Č.Třebovej a výmenili
si skúseností z práce mestskej samosprávy oboch partnerských
miest.    -vž-

Divadlo Pod Skalkou
Divadelný súbor ImproOpona Pod Skalkou pozýva na pre-

miéru detektívno-komediálneho predstavenia „Madam Co-
lombová zasahuje“ (Kde zmizol ten diamant?).

Predstavenie sa uskutoční v Kultúrnom dome Pod Skalkou
v nedeľu 15. júna 2014 o 18. h.



Turnaj štvorhier sa za počet-
nej účasti odohral už tradične
v priestoroch tenisovej haly
hotela Spolcentrum vo Svite a
haly hotela Hubert v neďalekej
obci Gerlachov. 

Vzácnym hosťom podujatia
bol novozvolený prezident SR
Andrej Kiska, ktorý spolu s Mi-
chalom Ľachom, predsedom
predstavenstva spol. Finchem,
a. s., a bývalým generálnym
riaditeľom spol. Chemosvit, a.
s., za účasti primátora mesta
Svit, Rudolfa Abraháma špor-
tový deň oficiálne otvorili. 

Predseda správnej rady Na-
dácie Chemosvit Jaroslav Lu-
čivjanský od organizátorov
prevzal výťažok zo štartov-
ného, ktorý v tomto roku do-
siahol výšku 770 EUR a bude
použitý na podporu organizá-
cií pracujúcich s mladými špor-
tovými talentami v meste Svit
a okolí. 

V napínavom finále sa už po
šiestykrát stali neprekonateľ-
nými víťazmi turnaja spoluhráči
Vladimír Balog – Igor Lupták
a s druhým miestom sa tak
musela uspokojiť dvojica Jan
Vodňanský – Michal Vasilko.
Tretie umiestnenie si vybojo-
vali Peter Pisarčík a Ján Bu-
dzák. 

Cena za bojovnosť putovala
zaslúžene do rúk obetavo hra-
júcemu Igorovi Husovi a hos-
ťom oceneným za najvyššie
dosiahnuté skóre v bowlingu
sa stal Jaroslav Bočko. 

Organizátori aj touto cestou

srdečne ďakujú všetkým, ktorí
podporili zbierku pre detský
šport a taktiež partnerom, bez
ktorých by turnaj nemohol
existovať, a to: Zväzu chemic-
kého a farmaceutického prie-
myslu SR (ZCHFP SR), firmám

skupiny Chemosvit, a.s., najmä
Finchem, a.s. a Chemosvit Fi-
brochem, a.s., ďalej spoloč-
nostiam Respect Slovakia,

s.r.o., Slovanet, a.s., KPMG
Slovensko, s.r.o., Safina Slova-
kia, s.r.o., Autonova, s.r.o.,
Continental Matador Rubber,
s.r.o., J&T Banka, a.s.,  Tatra-
kon, s.r.o., a VÚCHV, a.s.

-mb-

Memoriál Dušana Budzáka poctený vzácnou návštevou
O ďalší, už VII. ročník spoločensko-športového podujatia sa dňa 30. mája 2014 rozrástla
história tenisového turnaja organizovaného na pamiatku Dušana Budzáka, bývalého dlho-
ročného predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Výskumného ústavu chemických
vlákien (VÚCHV), a. s. vo Svite a zároveň predsedu dozornej rady Zväzu chemického a far-
maceutického priemyslu SR. 
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Športové hry seniorov
ZO  Jednoty  dôchodcov  na  Slovensku  vo
Svite z poverenia Okresnej rady JDS v Pop-
rade  je organizátorom IV. okresných špor-
tových hier seniorov.

Tie sa uskutočnia v  utorok 17.  júna  2014
od 13, 00 do 16, 00 h v športovom areáli v Pod-
Skalke. Súťaž sa uskutoční v troch disciplínach
pre trojčlenné družstvá mužov a  žien z Pop-
radu, Gánoviec a Svitu.                              -ák-

Únia žien v spolupráci s Materskou školou orga-
nizovala Deň detí vo Svite Pod Skalkou. Deti vi-
deli bábkové divadlo s názvom "Ako si Mojmír
princeznú nenašiel". Pre deti sme pripravili rôzne
súťaže,za absolvovanie súťaží boli detičky odme-
nené. Ďakujeme sponzorom Baliarniam obchodu
Poprad a M. Špinerovi za zapožičanie nafukova-
cieho hradu. I. Kudláčová 

Na slávnostnom otvorení Memoriálu nechýbal Andrej Kiska, novozvolený prezident Slo-
venska (na obr. zľava). Foto: L. Mlynarčík



V zápasoch o tretie miesto s Komárnom sme na
zápasy vyhrali 2:0, a tým získali bronzové medaily.
Basketbalový klub Iskry Svit teda na ukončenie bas-
ketbalovej sezóny - v deň prípadného tretieho zá-
pasu s Komárnom - pre divákov zorganizoval krátky
kultúrny a spoločenský program. V stredu 7. mája
od 18.00 h v Iskra Aréne basketbalisti ukázali získané
poháre, bronzové medaily a nechýbala ani autogra-
miáda všetkých hráčov, ktorí sa podieľali na týchto
úspechoch v basketbalovej sezóne. Milá bola aj
ukážka zábavných hier extraligových hráčov so
žiakmi predškolského veku. Oni, ani ich prítomní ro-
dičia určite nezabudnú na takúto motivačnú akciu,
ktorú pripravil výbor Iskry Svit pod vedením prezi-
denta klubu Ing. Jána Drobného.

To všetko sa odohrávalo aj v prítomnosti  primá-
tora mesta PaedDr. Rudolfa Abraháma, poslancov MsZ, vedenia
a. s. Chemosvit (Ing. Michala Ľacha, Ing. Vladimíra Baloga, Ing.
Jána Olekšáka) a ďalších hostí z radov sponzorov, ktorí počas
sezóny podporovali klub nielen finančne, ale i morálne. A tak
záujem o podpis hráčov, ktorí sa pričinili o úspech, bol zo strany
mládeže a fanúšikov svitského basketbalu dostatočný. Bola to
chvíľa radosti z toho, že celosezónna drina  vyústila v úspech
nielen pre klub ale i samotné mesto Svit.

Hráči s trénerom, realizačným kolektívom a diváci sa rozchá-
dzali so slovami vzájomného poďakovania za dosiahnutý úspech

v basketbalovej sezóne a už sa šuškalo o príprave toho nasle-
dujúceho ročníka extraligy.

Je to dobré znamenie v roku, kedy si mesto Svit pripomína
80. výročie vzniku. Basketbal vo Svite verný 67-ročnej tradícii aj
v nasledujúcej sezóne chce hrať v extralige dôstojnú úlohu.

Text a foto: M. Jurčák
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Basketbalisti sa o radosť z bronzu podelili s divákmi
Basketbalisti Iskry Svit v extraligovom ročníku
2013/2014 po celkovom 3. mieste v základnej
časti a po víťazstve v Slovenskom pohári do-
siahli ďalší úspech v podobe zisku bronzovej
medaily za celkové tretie miesto v play-off. 

Basketbalistom zablahoželal aj primátor mesta PaedDr. Ru-
dolf Abrahám - na obrázku kapitánovi M. Berkisovi.

Z histórie futbalu
V roku 2014 si mesto Svit pri-
pomína 80. výročie vzniku. Pri
tejto  príležitosti  sme  do  re-
dakcie dostali fotku z archívu
futbalistu  Jána Tomáša.  Je na
nej družstvo futbalistov Svitu,
ktorí v roku 1971/72 ako „B“
družstvo  Iskry  Svit  postúpili
do  krajskej divízie.
Radi ju zverejňujeme a priví-

tame na zverejnenie aj ďalšie
fotky športovcov,ktorí reprezen-
tovali naše mesto v minulosti.

Na obr. zľava stojaci: Karol Ov-
čiarik, tréner, Peter Stančák, Du-
šan Paprčka, Róbert Šalvata, Ján
Ondo, Štefan Žačok, Ján Tomáš,
Pavol Uličný, Ján Rybovič, Eduard
Klein, vedúci družstva.

Klačiaci zľava: Jaroslav Klein,
JUDr. Michal Vančišin, Peter Ra-
daj, Anton Durlák, Adolf Hulín.

-ák-


