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Nakoľ ko 4. apríla tohto roku sa končí
funkčné obdobie hlavného kontrolóra Ing.
Ľ. Budzáka, bolo potrebné zaoberať sa vy-
hlásením voľ by hlavného kontrolóra v
zmysle zákonných ustanovení. Poslanci naj-
skôr určili plný úväzok s náplňou kontrolnej
činnosti na celé funkčné obdobie na roky
2015-2021. Zároveň vyhlásili 26.marec 2015
za deň konania voľby hlavného kontrolóra.
(viac na str. 2). 

Odsúhlasili i kompetencie Mestskej rady
vo Svite a schválili rozpočtové opatrenie
č.1/2015, ktorým sa riešia darované a úče-
lovo určené finančné prostriedky poskytnuté
zo štátneho rozpočtu, Európskej únie a iných
zahraničných a domácich zdrojov na kon-
krétny účel v roku 2015.

Pre Súkromnú ZUŠ Fantázia odsúhlasili
dotáciu na úhradu nákladov tejto školy pre
rok 2015 vo výške 145 351 € s výplatou me-
sačne vo výške 1/12-tiny. Na realizované au-
dítorské služby v Meste Svit poslanci schvá-
lili čiastku 10 tisíc eur, ktorá je predmetom

druhého tohtoročného rozpočtového opat-
renia. Jednomyseľne prijali uznesenie, kto-
rým schválili výpožičku priestorov Kultúr-
neho domu Pod Skalkou pre Dobrovoľný
hasičský zbor vo Svite, priestorov zasada-
cej miestnosti nad Slovenskou poštou vo
Svite pre ZO Únie žien vo Svite a pre Klub
filatelistov 54-06 vo Svite na ich činnosť.

Ďalším bodom rokovania bolo schválenie
termínov zasadnutí MsZ a Mestskej rady
vo Svite na rok 2015 (viď. str. 3). Poslanci
schválili predaj časti pozemku žiadateľom
Milanovi a Dagmar Krišandovým. Žiadate-
ľom bytového domu na Mierovej ul. č. 231
odsúhlasili predaj priľahlého pozemku o
výmere1269 m²do podielového spoluvlast-
níctva za celkovú cenu 506,86 €.

Odsúhlasená bola žiadosť Kvety Tatry-Slo-
vensko, s.r.o. o uzatvorení zmluvy o budú-
cej zmluve o vecnom bremene pre účely
stavebného konania – rozšírenia verejných

www.svit.sk

(Pokrač. na 2. strane)

Aby Svit bol
sebavedomým mestom

Úvodnými procedurálnymi hlasovaniami  sa začalo prvé riadne zasadnutie poslancov
mestského zastupiteľstva (ďalej MsZ) v novom volebnom období. Na rokovanie prišli
všetci dvanásti poslanci, viedol ho primátor M.Škvarek.  Ako vždy na začiatku voleb-
ného obdobia, i tentokrát bolo potrebné schváliť členov školských rád a komisií pri
MsZ. Najskôr však poslanci odvolali doterajších členov a rady škôl doplnili o nových
poslancov, ktorých delegovali. Predsedovia  jednotlivých komisií   navrhli   menoslov
členov celkom v 6-tich komisiách pri MsZ a  ich návrhy boli prijaté. Kompletné zloženie
týchto orgánov nájdete na webovej stránke mesta. 

DNES
CESTOVNÉ 
PORIADKY!

Vážení Sviťania, 
dovoľ te mi,

aby som vás
touto cestou po-
zdravil a poprial
vám veľa zdaru,
síl a najmä zdra-
via pri vašich
denných povin-
nostiach, ktoré
na vás čakajú po-
čas tohto roka. 

Som si vedomý zodpovednosti svo-
jej, ale aj všetkých ostatných, ktorí do-
stali mandát od vás - občanov nášho
mesta. Naďalej všetci stojíme za svo-
jím hlavným predvolebným sľubom:
aby sa Svit stal sebavedomým mes-
tom, plným života a spokojných ľudí. 

Štyri roky nie je dlhá doba. Na to,
aby sme mali naše mesto krajšie
a modernejšie, budeme potrebovať
pomoc vás všetkých – bez ohľadu na
politickú príslušnosť, osobné sympa-
tie či antipatie. Ak to naozaj myslíme
s naším mestom vážne, poďme spo-
lupracovať! Nerozdeľujme sa, ale spá-
jajme sa v prospech dobrej veci.  

Chceme mesto, ktoré je príťažlivé
na bývanie s možnosťami na oddych
a zábavu, atraktívne pre návštevníkov,
ekonomicky zaujímavé pre podnika-
teľov a investorov, ale aj mesto ako
bezpečný domov pre starousadlíkov
i nových občanov. Tieto témy boli ne-
ustále pretriasané pri stretnutiach
s vami, obyvateľmi mesta, počas
predvolebnej kampane. Chceme za-
brániť odchodu mladých z mesta vy-
tváraním nových pracovných príleži-
tostí. Snahou nás všetkých bude
konať tak, aby sme tu udržali najmä
mladých vzdelaných ľudí a využili ich
potenciál doma vo Svite. Nové pra-
covné príležitosti chceme vytvoriť jed-
nak podporou domácich podnikate-
ľov, ale aj kooperáciou s firmami
pôsobiacimi na území mesta. 

Za posledné týždne som absolvo-
val stretnutia s mnohými zástupcami
komunít, ale aj jednotlivcami, ktorí
pôsobia vo Svite. Témami boli požia-
davky na zabezpečenie činnosti týchto
komunít, prípadne rezonovali obavy,
ako to bude vyzerať ďalej. Ubezpeču-
jem všetkých, že našou snahou je ne-
rúcať to, čo je dobré a prospešné –
a zároveň vylepšovať to, čo sa vylepšiť
dá.

Pre deti radosť, pre dospelých starosť.... Aj tak by sa dala nazvať
táto milá snímka, dokumentujúca záľahu snehu, ktorá rovnako
ako okolité obce a mestá postihla v minulom týždni aj Svit. 

Foto: Stanislav Pjaták



sietí a vybudovania vjazdu na
pozemok. Z dôvodu objektív-
nych príčin bolo nutné schváliť
aj štyri zmeny termínov uzne-
sení MsZ – poslanci toto pre-
dĺženie termínov odsúhlasili.
Program pokračoval schvále-
ním Zásad odmeňovania po-
slancov MsZ za účasť a prácu
vo všetkých mestských orgá-
noch a za vykonávanie občian-
skych obradov. 

Zmenu organizačnej štruk-

túry Mesta Svit primátor stiahol
z rokovania, bude o nej rokovať
v blízkych dňoch s kompetent-
nými pracovníkmi a predloží ju
na najbližšie rokovanie MsZ. Na
záver pripraveného programu
poslanci schválili dotáciu vo
výške 20 tisíc € pre Basketba-
lový klub Iskra Svit.

Keďže neinterpeloval nikto,
pokračovalo sa diskusiou, v
ktorej zazneli zásadné informá-
cie primátora o pripravovanom
Programe rozvoja obce. Po-

slanec J. Babčák poprosil o
predloženie plánu investič-
ných akcií na nastávajúce ob-
dobie, F. Drozd stručne infor-
moval o potrebe posilnenia
sociálneho úseku na terénnu
sociálnu prácu a opatrova-
teľské služby.

Zaznela informácia primá-
tora, že od 2. 2. 2015 až do
výberového konania je pove-
rený riadením Technických
služieb Miroslav Vojsovič. Po-
slankyňa D. Vojsovičová s cie-

ľom predísť rôznym špekulá-
ciám deklarovala, že s uvede-
ným povereným riaditeľom nie
je v žiadnom príbuzenskom
vzťahu. 

V závere zasadnutia zazneli
uznanlivé slová viceprimátora
k práci a pomoci dobrovoľ-
ných hasičov zo Svitu počas
Svetovej zimnej univerziády –
patrí im veľ ké poďakovanie od
organizátorov tohto svetového
podujatia, ale i vedenia nášho
mesta. -vž-
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Mestské zastupiteľstvo 
vo Svite

(Dokonč. z 1. strany)

vyhlasuje v zmysle §18a, ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpi-
sov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) deň kona-
nia  voľby  hlavného  kontrolóra  mesta  Svit  na
26. marca 2015 na zasadnutí Mestského zastupiteľ-
stva vo Svite.

Spôsob a vykonanie voľ by hlavného kontrolóra
mesta Svit je ustanovený v zmysle §18a ods. 3 zákona
o obecnom zriadení hlasovaním poslancov Mestského
zastupiteľstva vo Svite.

Samotnému aktu konania volieb bude predchádzať
prezentácia jednotlivých kandidátov v poradí, v akom
boli doručené ich prihlášky na Mestský úrad vo Svite.
Každý kandidát má právo na vystúpenie a svoju pre-
zentáciu pred Mestským zastupiteľstvom vo Svite v deň
konania voľ by, v max. časovom rozsahu 5 minút.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
l ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie 

Ostatné predpoklady:
l bezúhonnosť dokladovaná výpisom z registra trestov
l prax v štátnej správe, samospráve, resp. v kontrolnej
činnosti výhodou

Náležitosti prihlášky:
l meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kon-
taktný údaj
l doklady o vzdelaní alebo ich overené kópie
l štrukturovaný životopis
l výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
l súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov
na účely vykonania voľ by hlavného kontrolóra mesta
Svit v Mestskom zastupiteľstve vo Svite, v súlade s usta-
novením § 11, ods. 1 a 4 zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov

Funkčné obdobie novozvoleného hlavného kontro-
lóra mesta Svit začína dňom nástupu do práce, nasle-
dujúci deň po skončení funkčného obdobia predchá-
dzajúceho hlavného kontrolóra mesta Svit, t.j. dňa
5.4.2015.

Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi
zasielajte doporučenou zásielkou alebo osobne na ad-
resu: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059
21 Svit s označením: „VOĽBA HLAVNÉHO KONTRO-
LÓRA – NEOTVÁRAŤ!“. Termín podania prihlášok je
do 12. marca 2015.

Snehová kalamita zasypala nielen ulice, parkoviská a ihriská, ale aj
miesto posledného odpočinku na cintoríne vo Svite...

Foto: Stanislav Pjaták

Podľa vyjadrenia Miroslava Voj-
soviča, povereného riadením
Technických služieb mesta Svit, sa
do údržby mestských ciest a chod-
níkov zapojila kompletná čistiaca
a  posypová technika, ale i  malá
mestská služba v podobe VPP pra-
covníkov, ktorí boli do terénu na-
sadení vo všetkých častiach mesta.
Prvoradou úlohou bolo zaistiť
sprejazdnenie hlavných mestských
tepien, zabezpečenie priechod-
nosti zásobovacích trás, dostup-
nosti služieb zdravotného stre-
diska a  školských zariadení a
následné odstraňovanie nahroma-
deného snehu v uliciach mesta. 

Čistenie parkovísk a komunikácií

výrazne sťažujú zaparkované autá,
z  toho dôvodu prebiehajú čias-
točné uzávierky ulíc v  spolupráci
s  mestskou políciou, aby bolo
možné zabezpečiť čo najefektív-
nejšie odstránenie snehu. Po-
stupne budeme pokračovať na uli-
ciach Kpt. Nálepku, Hviezdosla-
vovej, Sládkovičovej, Kukučínovej,
Novej, Záhradnej, a  to prostred-
níctvom výziev umiestňovaných za
stierače čelných skiel zaparkova-
ných vozidiel a mestského roz-
hlasu.

Prosíme vás, vážení občania,
o zhovievavosť, objektívnosť a sú-
činnosť pri spolupráci so všetkými
zložkami.

Pri kalamite potrebujeme aj vašu pomoc
Sneženie,  ktoré  prelomilo  viac  ako  šesťdesiatročné  rekordy
v úhrne zrážok, nám na prelome mesiacov január-február spôso-
bilo výrazné komplikácie na komunikáciách, ale  i chodníkoch.
Podľa informácií zo Slovenského hydrometeorologického ústavu
(SHMÚ) napadlo v našom regióne za 24 hodín 39 cm snehu, čo
je pre túto oblasť najviac od roku 1951, odkedy SHMÚ tieto
údaje eviduje. 



Mesto, to nie je primátor ani poslanci.
Mesto, to sú predovšetkým jeho občania
a ich záujmy a potreby. Základným princí-
pom demokracie sú demokratické voľ by,
občania sú zdrojom moci, ale nositeľmi
tejto moci sú už zvolení poslanci. Takto fun-
guje tzv. nepriama demokracia, keď obča-
nia dávajú svojím hlasom vo voľ bách man-
dát – akési fiktívne splnomocnenie na
konanie za seba v prospech zvolených po-
slancov. Pre občanov je teda dôležité, aby
boli zvolení takí poslanci, ktorí budú vyko-
návať svoj mandát profesionálne, so zrete-
ľom na potreby občanov. 

Z pozície primátora mesta rád konšta-
tujem, že vy, občania, ste zvolili veľmi kva-
litnú zostavu poslancov do mestského za-
stupiteľstva a čo ma teší najviac, v mests-
kom zastupiteľstve máme také zastúpenie
žien, aké sme ešte nemali. Osobne som
optimista a verím, že spolupráca medzi po-
slancami a vedením mesta bude korektná,
konštruktívna a prospešná pre ľudí, ktorí
v meste žijú. Som pevne presvedčený
o tom, že naše ciele sú spoločné a ako tím
dokážeme pripraviť podmienky pre rozvoj
mesta do nasledujúceho obdobia tak, aby
aj tí, ktorí prídu po nás, mali na čom budo-
vať. Čaká nás veľa práce a aby jej výsledky
boli úspešné a kvalitné, je nutné zabezpečiť
tím kvalitných spolupracovníkov. 

Jednou z významných priorít je čo naj-
skôr prepracovať Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce (po novom: Pro-
gram rozvoja obce). Je to veľmi významný
dokument, ktorý obsahuje strategické ciele
pre zabezpečenie trvalého rozvojového po-
tenciálu nášho mesta. Dôležitý je pre nás
všetkých preto, lebo musí vzniknúť na zá-
klade intenzívnej komunikácie s vami – ob-
čanmi. V najbližších mesiacoch sa budeme
stretávať a tvoriť tento dokument, aby sme
následne mohli určiť priority nasmerovania
financií mesta do projektov, ktoré budú
postupne zlepšovať kvalitu života a odstra-
ňovať neduhy, ktoré nás trápia v jednotli-
vých častiach mesta. 

Vo volebnom programe sme naznačili,
že chceme v meste zabezpečiť prosperitu,
bezpečnosť a poriadok. V súlade s uvede-

ným bude aj naša spoločná práca zameraná
na udržanie mladých v meste a prehĺbenie
úcty k seniorom. Mesto má byť vľúdne k de-
ťom a mladým rodinám, naplniť právo na
bezpečný život, stanoviť jasnú koncepciu
rozvoja na najbližšie roky a v neposlednom
rade zabezpečiť korektnú komunikáciu pre
občanov. 

Pozíciu primátora vnímam ako službu ľu-
ďom tohto mesta. Púšťam sa do tejto práce
s nádejou a radosťou, aby sme spolu
vdýchli mestu život nových rozmerov. Trans-
parentnosť, konštruktívnosť, otvorenosť
a najmä odbornosť, to sú hodnoty, ktoré si
ctím a vážim. Mojou snahou je slúžiť obča-
nom aktívnym angažovaním sa, pretože ľa-
hostajnosť, nezáujem o veci verejné sa v ko-
nečnom dôsledku odrážajú v stagnácii
a úpadku. Veľ kou výzvou pre nás všetkých
preto bude zastaviť občiansku ľahostajnosť
a apatiu, vyplývajúcu aj z nedôvery v sa-
mosprávu. Preto sa v tejto chvíli uchádzam
aj o vašu ochotu prejsť k tvorivosti, nádeji
a radosti. Som ochotný počúvať všetky
zmysluplné názory, ktoré môžu napomôcť
k lepším riešeniam problémov a posunú
nás spoločne dopredu.   

Chcem sa tiež poďakovať všetkým svo-
jim predchodcom – primátorom, ktorí riadili
naše mesto v minulosti. Každý z nich tu za-
nechal svoj odtlačok a kus svojho života.
Mesto sa rozvinulo do krásy a máličko sa
zdynamizoval jeho život. 

Ako primátor chcem pracovať kontinu-
álne, efektívne, poctivo a tvorivo, aby som
sa po štyroch rokoch mohol pozrieť kaž-
dému Sviťanovi priamo do očí. Ak pri kaž-
dom rozhodovaní budeme mať na zreteli
všeobecné dobro a budeme postupovať
múdro, vo vzájomnej úcte a s rešpektom
jeden k druhému, niet sa čoho obávať. 

Ako som už spomenul, ale je dobré mať
to neustále na pamäti, mesto – to sú pre-
dovšetkým jeho obyvatelia a dôležitý je ich
názor, kam by sa mal Svit vo svojej vízii
uberať. Je potrebné postaviť si veľ ké ciele,
pretože len také dokážu vzbudiť v každom
človeku skryté sily viazané na spoločný po-
stup pri ich dosahovaní. 

Príbeh nášho mesta vznikol pred vyše
80-timi rokmi ako malá idea veľ kého člo-

veka. Dovoľ te mi z tohto miesta vzdať hold
zakladateľovi nášho mesta Janovi Antoní-
novi Baťovi v duchu hesla: „Ak piješ vodu,
mysli na prameň“. 

Vízia Jana Antonína Baťu bola podne-
tom pre výstavbu veľ kej fabriky a pri nej sa
zrodilo malé mestečko. Dnes o tom, že táto
vízia bola správna, nikto nepochybuje – veď
ako fabrika, tak aj mesto sú tu stále. Počas
búrlivých rokov našej spoločnej existencie
sme stáli vedľa seba a pomáhali si vo chví-
ľach dobrých, ale aj zlých. Máloktoré mes-
tečko na Slovensku si môže povedať, že
má vedľa seba takých silných partnerov,
ako má práve mesto Svit. Verím tomu, že
aj naďalej bude mesto dobre vychádzať
a spolupracovať s Chemosvitom a jeho
dcérskymi spoločnosťami,Tatrasvitom,a.s.
a Výskumným ústavom chemických vlákien,
ale aj ostatnými podnikateľskými subjektmi. 

Ako mesto chceme byť spomenutým
subjektom serióznym partnerom a chceme
mať s nimi všetkými nadštandardné vzťahy.
Máme záujem na tom, aby sa im darilo,
pretože sme si vedomí, že ich úspech po-
máha aj mestu Svit. 

Čo sa týka budúcnosti, chceme byť otvo-
reným mestom. Chceme spolupracovať so
všetkými susedmi a predovšetkým s mes-
tom Poprad. Som si vedomý toho, že len
spoločný postup pri regionálnych projek-
toch môže priniesť synergiu úspešnosti. Ve-
rím tomu, že sa nášmu susedovi, mestu Po-
prad, podarí vziať do rúk zodpovednosť
lídra podtatranského regiónu a spoločným
postupom dokážeme priniesť možnosti za-
mestnanosti a podnikania pre toto naše
krásne podtatranské územie. 

Vážení občania, stoja pred nami mnohé
výzvy, ale som presvedčený, že máme veľké
predpoklady na to, aby sme tieto výzvy na-
plnili a zvládli. Svit postavili naši rodičia,
ktorí tu prišli za prácou a šťastím, pričom
viacerí z nich tu našli to, čo hľadali. Našou
povinnosťou je odovzdať našim deťom toto
mesto životaschopné a plné obyvateľov,
ktorí sa budú hrdo hlásiť k názvu Sviťania. 

Som presvedčený, že náš Svit bude nám
všetkým dobrým domovom! S úctou 

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta Svit

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
a Mestskej rady vo Svite v roku 2015

MESIAC ZASADNUTIE MsZ       ZASADNUTIE MsR
Január  29. 01. o 16.00 h 20. 01. o 16.00 h
Február  - 16. 02. o 15.30 h
Marec  26. 03. o 15.30 h 16. 03. o 15.30 h
Apríl  30. 04. o 15.30 h 20. 04. o 15.30 h
Máj  - -
Jún  18. 06. o 15.30 h 08. 06. o 15.30 h
Júl  - -
August  - -
September  24. 09. o 15.30 h 14. 09. o 15.30 h
Október  - -
November  19. 11. o 15.30 h 09. 11. o 15.30 h
December  10. 12. o 15.30 h 30. 11. o 15.30 h
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Primátor mesta: Aby Svit bol sebavedomým mestom
(Dokonč. z 1. strany)

Foto: Stanislav Pjaták



Aby hlas priamych účastní-
kov krutých bojov počas II. sve-
tovej vojny, ich rodinných prí-
slušníkov a všetkých, ktorým
osud nášho národa nie je ľa-
hostajný nezanikol, členovia
svitskej ZO SZPB sa ostatné
roky usilujú zapojiť do svojej
činnosti ďalších občanov
mesta. Ako bolo povedané na
výročnej členskej schôdzi kon-
com novembra minulého roku,
členskú základňu sa im darí roz-
širovať aj napriek tomu, že pria-
mych účastníkov bojov proti fa-
šizmu je z roka na rok menej
a viacerým ich zdravotný stav
nedovoľuje aktívne sa zapájať
do činnosti. V roku 2011 sa
zväzu podarilo prelomiť stag-
náciu stavu členskej základne,
keď zo 42 členov počet v roku
2015 stúpol na 55. Rady proti-
fašistických bojovníkov sa roz-
širujú o mladšie ročníky a prie-
merný vek zo 75 rokov klesol
na 68. 

Najvýznamnejšou udalosťou
minulého roka bola pre odbo-
járov príprava a organizovanie
osláv 70. výročia Slovenského
národného povstania. Primátor
mesta ocenil priamych účast-
níkov povstania a okrúhle vý-
ročie si pripomenuli kladením
vencov, ale aj posedením
s členmi ostatných spoločen-
ských organizácii pri Kolibe.
Členovia ZO získali nahrávku
slovenského dokumentárneho
filmu „Odchádzanie“ s prí-
behmi posledných žijúcich vo-

jakov a partizánov,
ktorí prešli zajateckými
tábormi a dnes, za-
budnutí, živoria často
na okraji záujmu spo-
ločnosti s podlome-
ným zdravím. Medzi
spomínajúcimi je aj
Ján Hubaček, člen svit-
skej organizácie. Kó-
piu nahrávky venovali
mestskej knižnici a je
k dispozícii verejnosti. 

V roku okrúhleho vý-
ročia SNP sa vďaka OV SZPB
členovia organizácie zúčastnili
celoštátnych osláv v Banskej
Bystrici, na Podbanskom,
v Hranovnici, Spišskom Bys-
trom a na Dukle.

Aj keď sa členovia zameria-
vajú hlavne na pripomenutie si
významných výročí, ako je oslo-
bodenie mesta, Deň víťazstva
nad fašizmom a SNP, úzko spo-
lupracujú a svoje aktivity koor-
dinujú s ostatnými spo-
ločenskými organizá-
ciami v meste. Či už je
to Jednota dôchodcov
Slovenska, kluby dô-
chodcov, Zväz zdra-
votne postihnutých a
Klub ABŠ. Zúčastňujú sa
tiež spoločných akcií,
ako bolo stretnutie s ve-
dením mesta v stredu
minulého týždňa, ale aj
na minuloročnej ná-
všteve kancelárie prezi-
denta a Národnej rady
SR v Bratislave. 

Okrem toho sú pravidelnými
účastníkmi brigád v meste,
športových hier, návštev di-
vadla, akcií k Mesiacu úcty
k starším, MDŽ, stretnutí pri
Kolibe a ďalšie. Organizujú zá-
jazdy a len v minulom roku nav-
štívili Strečno, Vyšné Ružbachy,
Demänovskú jaskyňu, Liptov-
ský Mikuláš a okolie. 

Tieto aktivity by neboli
možné, keby ZO SZPB nepo-
mohli Mestský úrad, Nadácia
Chemosvit, Chedos a menší
sponzori, ktorým patrí naše po-
ďakovanie. Pri príležitosti 80.
výročia vzniku mesta Oblastný
výbor SZPB v Poprade ocenil
medailou za aktívnu pomoc
Ing. M. Ľacha, predsedu pred-
stavenstva a. s. Finchem
a PaedDr. Rudolfa Abraháma,

bývalého primátora mesta.
I napriek tomu, že v ZO ide

o vekom starších občanov, ich
aktivitu im treba neraz závidieť.
V minulom roku veľmi úzko
spolupracovali so základnými
školami, strednou odbornou
školou a knižnicou vo Svite. Za-
ujímavá a poučná bola októ-
brová beseda v mestskej kniž-
nici a besedy v školách so
žiakmi. Členovia SZPB spolu

s Klubom vojenskej his-
tórie im priblížili SNP
a zaujali ich novými po-
znatkami a autentickými
historickými uniformami
a zbraňami, ktoré použí-
vali bojujúce strany. 

Za zmienku stojí i ná-
ročná práca Ing. Jána
Kuruca, člena SZPB,
ktorý k 70. výročiu SNP
spracoval kroniku, za-
chytávajúcu spomienky
a pamäti žijúcich účast-
níkov bojov proti fa-
šizmu, ale aj spomienky

potomkov. 
Na záver výročnej členskej

schôdze si členovia organizácie
zvolili nový výbor, ktorého
predsedom sa stal PaedDr. Ru-
dolf Abrahám a členmi Ing.
Iveta Čirská, Irena Čížová,
Anna Hanzlíková, Ján Hubá-
ček, Ing. František Klein
a Ing. Július Žiak. 

A. Hanzlíková, 
tajomníčka ZO SZPB 
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Kladenie vencov
Pietneho aktu kladenia vencov sa zúčastnili pamätníci
2. svetovej vojny, predstavitelia mestských firiem, or-
ganizácií, poslanci, ale i mládež, ktorá o vojne vie len z rozprávania sta-
rých rodičov, či z kníh. 

Po básni v podaní Emílie Nedzelovej položili kytice vďaky zástupcovia
Mestského úradu, a. s. Chemosvit, Tatrasvit, a. s., a ZO Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov (foto v strede). V príhovore viceprimátora
Ing. Ivana Zimu (obr. vpravo dole) zazneli myšlienky podporujúce dôležitosť
pripomínania si týchto udalostí a potrebu prejaviť hold a úctu tým, ktorí
položili svoje životy za našu slobodu. I. Zima pripomenul i fakty z priebehu
januárových dní roku 1945 vo Svite a vyjadril názor, že mier a život v ňom je
krehký dar, ktorý musíme strážiť so všetkou zodpovednosťou.

Na záver pietneho aktu zaspievali „Alexandrovci“ - zo spevokolu Senior
a zazneli aj výstrely v podaní členov vojensko-historického klubu Tiger z Po-
pradu (foto hore). Slávnostnú atmosféru dotvárala Dychová hudba Sviťanka.
-vž-

ZO SZPB vo Svite s novým predsedom

Foto: Stanislav Pjaták

Už tradične pripravili členovia ZO Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov vo Svite, v spolupráci s mestom,
oslavy 70. výročia oslobodenia mesta. 28.  januára sa pri
Pomníku padlým vo Svite stretli všetci tí, ktorí vo víre voj-
nového konfliktu v Európe už nepovažujú mier za samozrej-
mosť. Odkaz miliónov obetí, ale aj žien a detí, ktoré zostali
bez manželov a otcov, varuje pred ľahkovážnym rozpútava-
ním vojnových konfliktov. Hlavným cieľom členov odbojovej
organizácie je práve zachovanie tohto odkazu budúcim ge-
neráciám.
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Na slávnostnom zasadnutí Oblastného
výboru SZPB okresov Poprad a Kežma-
rok, pri príležitosti 70. výročia oslobo-
denia  podtatranského  regiónu,
minister  obrany  SR  ocenil  pamätnou

medailou  44  priamych  účastníkov
bojov počas II. svetovej vojny. 

Zo ZO SZPB vo Svite boli ocenení štyria
členovia. Martin Volk (na obr. vľavo) a Ján
Hubáček (obr. vpravo) si pamätnú medailu
prevzali osobne, zo zdravotných dôvodov
ocenenia za Jána Brozmana a Viliama Patrika

prevzali rodinní príslušníci. Ocenenia pria-
mym účastníkom odovzdali plukovník vo vý-
službe Dušan Juhás, vedúci oddelenia sta-
rostlivosti o vojnových veteránov minis-
terstva obrany, pplk. Štefan Pobijak, mjr. Mi-
lan Františka a Michal Kopko, predseda ObV
SZPB v Poprade. Text a foto Ľ. Rešovská

Ocenenia SZPB

Pre pokoj v duši...
Je síce už po Vianociach, ale prinášame ešte krátky návrat k akcii,
ktorú nám priblížila M. Šrámková.
Členky Únie žien vo Svite sa stretli pri vianočnom stromčeku v pekne

vyzdobenom interiéri v Dome kultúry 12.12. 2014.Svetielka boli rozžia-
rené a naše oči tiež, pretože prišla medzi nás ĽH Bystrianka pod vedením
Moniky Bobríkovej. Zahrali a zaspievali koledy a piesne z rôznych regió-
nov a my sme spievali s nimi. Záverom znela Tichá noc, pri ktorej sme
mali zapálené prskavky. Každý vyjadril(aspoň v duchu) svoje priania,
túžby.. Boli sme dojaté, nejedna z nás si zaspomínala na svojich blízkych,
ktorí tu už nie sú...a nebudú.. Nasledoval pekný príhovor našej pred-
sedníčky Ľ.Kederovej a citový prednes básne p. Guľvasovej. Pri výbornej
kapustnici sme debatovali, panovala dobrá nálada. Odchádzali sme
s dobrým pocitom, vedeli sme, že sme si všetko zlé odpustili. Každá
z nás tuší, že vchádza pokoj do duší...
Zdravia, šťastie, veľa radosti ale i tých „euráčov“ dosti všetkým za ÚŽ
vo Svite želá

Mária Šrámková

Ako byť mladým aj napriek
pribúdajúcim krížikom?

Odpoveď na túto otázku nám dajú členovia OZ zá-
bavná skupina SVITTASENIOR pod vedením Ale-
xandra Tokára. 

O vitalite nás presviedčajú vystúpeniami a aktivitami
na domácej pôde, z ktorých môžem spomenúť napr.
účinkovanie pri príležitosti 50. výročia založenia DV-
COOP Jednota SD, 80. výročia vzniku mesta Svit a na
seniorskej fašiangovej zábave. Organizovali stretnutie
s primátorom a poslancami nášho mesta, IV. ročník
okresných športových hier Jednoty dôchodcov. Naše
mesto prezentovali aj na regionálnej úrovni a to vystú-
peniami na Goralských dňoch - Tatra Golf vo Veľ kej
Lomnici, na seminári športových funkcionárov Sloven-
ského olympijského výboru v Starom Smokovci a na 6.
ročníku Ružbašských trhov vo V. Ružbachoch.

Verím, že chuť do života bude členov zábavnej skupiny
SVITTASENIOR sprevádzať aj naďalej a svojou činnosťou
budú obohacovať kultúrny život občanom nášho mesta.

Mgr. L. Mačugová „Alexandrovci“ pri kladení vencov v januári.  Foto: Stanislav Pjaták



JUDr. Marián Bezák
Jedna z vecí, ktorá ma mrzí najviac, je nedosta-

točný prístup k riešeniu novej oddychovej zóny
mesta Svit - tzv.,,bagroviska". 

Z môjho pohľadu už dávno malo toto územie slú-
žiť obyvateľom mesta Svit - minimálne v čiastkovom
oddychovom režime (vybudovaný prístup k vode,
úprava okrajov - brehov,  vodnej plochy jazera, čias-
točne zatrávnenie, výsadba jednoduchej zelene a
pod. - čo by si vyžadovalo v tejto fáze pomerne
malé finančné náklady).

Takto by mohla oblasť už dnes slúžiť pre všetky
kategórie obyvateľov mesta Svit a okolia, tak pre starých ľudí, mladú ge-
neráciu, deti, rybárov, otužilcov a pod. 

Takto by sa výrazne zvýšila kvalita života obyvateľov mesta Svit. 
Myslím si, že čiastkové úlohy pri riešení problematiky mesta spracuje

novovytvorené vedenie mesta v dostatočnej kvalite a bude na nich pra-
covať počas celého volebného obdobia. K tomu by som chcel prispieť
taktiež svojimi návrhmi ako poslanec mesta Svit. 

Ing. Ján Babčák
Nemyslím si, že mesto má niejaký veľmi akútny
problém. Mesto funguje, rovnako aj jeho mestské
podniky a organizácie. To však neznamená, že nie
sú veci,  ktoré treba zlepšiť. Či už v oblasti tech-
nických služieb alebo  sociálnej. Práve
tomuto chcem venovať pozornosť, aby naše mesto
bolo krajšie a aby ľudom, ktorí sú odkázaní na po-
moc, bola poskytnutá zo strany mesta kvalitná
služba.   
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Novozvolení poslanci: Čo považujete za najdôležitejšie?

V decembri 2014 sme si opäť slobodne zvolili 12- tich
poslancov do mestského parlamentu. Absolútnou no-
vinkou je počet žien, ktoré majú vo svitskom parla-
mente zastúpenie – je ich päť. Sedem poslancov vráta-
ne bývalého primátora získalo dôveru občanov opä-
tovne a takpovediac v tejto pozícii plynule pokračujú.
Jeden mal poslaneckú „pauzu“ a štyri dámy  možno
považovať v komunálnej politike za  úplných nováči-
kov. Všetkým sme na začiatku ich pôsobenia v tomto
volebnom období položili otázku: Čo v riešení problé-
mov, ktoré sú v našom meste, považujete za najakút-
nejšie a o čo sa budete osobne Vy najviac usilovať?
Ich odovede zverejňujeme v abecednom poradí.

PaedDr. Rudolf Abrahám
V novom mestskom zastupiteľstve, teraz ako

poslanec, som   najdlhšie pôsobiacim členom
v mestskej samospráve. 

Možnosti poslanca realizovať sa vyplývajú zo zá-
kona. V rámci týchto možností sa budem prioritne
naďalej venovať tomu, čo doposiaľ, teda sociálnej
oblasti. V tejto širokej sfére moje hlavné ciele zo-
stávajú nezmenené, ide v prvom rade o presa-
dzovanie bytovej výstavby formou nájomných by-
tov pre mladé rodiny, a to pokračovanie v rekonš-
trukcii a modernizácii chátrajúceho mesta. Pod

mojím vedením vykonalo minulé vedenie mesta v tejto oblasti podstatné
zmeny. Verím že to nové, do ktorého naďalej patrím, bude v tejto na-
stúpenej ceste pokračovať.

Jana Bobulová
Jeden nepriateľ môže urobiť viac škody, ako

desať priateľov dobra.
Mám pocit, že nám veľmi chýba úsmev, vzá-

jomná spolupatričnosť a láska. Nechodíme me-
dzi ľudí, uzatvárame sa, kritizujeme a to nám
veľmi nepomáha prekonať problémy, ani spo-
ločenské, ani osobné.

Chcem  rozvíjať  spoluprácu medzi organizá-
ciami, podporovať aktívne občianstvo,vyvíjať
úsilie pri presadzovaní rozumných variant vy-

užívania priestorov pre voľno-časové aktivity všetkých vekových skupín
obyvateľov. Verím, že sa nám podarí dať ľuďom trochu elánu a viery.  

Ing. Ján Drobný
Mojou prioritou je rozvoj športu
a kultúry v meste. Verím, že náj-
deme zdroje na zmodernizova-
nie existujúcich športovísk a na
budovanie nových športovísk
s víziou vytvoriť zo Svitu trénin-
gové centrum slovenského
športu. 

PhDr. František Drozd,
PhD.

Mojou prioritou sú sociálne
služby, kultúra a školstvo. Sku-
točne v skratke načrtnem len
niektoré oblasti, ktorých pro-
blémy považujem za potrebné
riešiť.

Bude potrebné revitalizovať a
doplniť Komunitný plán sociál-
nych služieb mesta Svit. Súčas-
ným trendom v oblasti poskyto-

vania sociálnych služieb je najmä rozvoj terénnej -
opatrovateľskej služby, vznik prepravnej služby, den-
ného stacionára pre ľudí s psychickými poruchami, za-
loženie nízkoprahového denného centra pre deti a ro-
dinu, poskytovanie stravovania, a i. 

Chcem sa usilovať o maximálne využitie možností
čerpania eurofondov v prospech mesta Svit.

V rozvoji kultúry by som chcel rozšíriť a doplniť rady
spevákov v speváckom zbore Laudamus, chcem sa
zamerať na rozšírenie ponuky Centra voľného času  a
o prepojenie na preventívne programy v oblasti pro-
tidrogovej problematiky, prevencie vzniku psychopa-
tologických prejavov. Zaujíma ma postavenie Základ-
nej umeleckej školy a jej ďalší rozvoj z pohľadu výchovy
a uplatnenia mládeže. Chýba nám dorast pre dychovú
hudbu, ale tiež orchester, ktorý sme mali možnosť po-
čuť pred niekoľ kými rokmi z radov učiteľov a žiakov
podtatranských ZUŠ. 

A čo je najakútnejšie? Všetko, čo v našom meste
spôsobuje problémy, od hráčskych herní a automatov,
ktoré zvádzajú k vzniku a rozvoju závislostí až cez ne-
dobré susedské vzťahy. Medzi občanmi sa vytratila
úcta, neplatia pravidlá slušného správania, hodnoty
sa hierarchicky zmenili na neústupčivé požiadavky jed-
notlivcov. Toto je potrebné v rámci sociálnej  prevencie
s jednotlivcom i skupinami vysvetľovať a postupne
meniť. A začať treba v rodine, škole i na úrade. 
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Mgr. Eva Kačmarčíková

Informácií a návrhov je mnoho a občan pri-
rodzene čaká na ich riešenia. To, čo človek ne-
dokáže urobiť sám, môžu spoločnými silami
zvládnuť dvaja, alebo viacerí. Tímová spolu-
práca nás povzbudzuje dosahovať lepšie vý-
sledky. 

Z dôvodu, že sa ma to bezprostredne týka,
keďže som matka troch malých detí a stále
som na MD, určite hovorím z duše viacerých
mamičiek, že deti s poldennou dochádzkou sú
tak trochu v nevýhode. Viem, že vychádzame

maximálne v ústrety, pretože kapacita je taká, no do budúcna pova-
žujem túto problematiku za urgentnú. Bolo by pekné, keby každé
dieťa mohlo plnohodnotne využívať predškolské zariadenia, pretože
verte mi alebo nie, pri takomto štýle je to náročné, a preto podpora
vybudovania, alebo rozširovania týchto zariadení je dôležitá. Máme
šťastie, že Perinbaba pokryla všetko bielou perinou, pretože nie tak
dávno pri prechádzke mestom som bola zhrozená. 

Podtatranské mestečko by mohlo vyzerať ukážkovejšie a čistejšie,
ak sa na tom, samozrejme, budeme podieľať spoločne. Chcela by
som podporiť občianske združenia, mládežnícke a športové organi-
zácie, rada prispejem k vašim novým návrhom a myšlienkam.    

MUDr. Jozef Timkovič
To, že som dostal dôveru od

občanov i v tomto volebnom ob-
dobí si veĺmi vážim a chcem sa
všetkým poďakovať za podporu.

O čo sa budem v prvom rade
usilovať?

Z môjho pohľadu je to rekon-
štrukcia zariadenia opatrovateĺ-
skej služby, domu opatrovateľskej
služby a dostať do zdravotného
strediska diabetológa. 

Budem sa zameriavať na skvalitnenie komunitného
života seniorov. Budem podporovať všetky aktivity pre
mládež, mladé rodiny,budovanie ihrísk, športovísk a od-
dychových zón v meste.     

Ing. Dáša Vojsovičová
Na najaktuálnejšie problémy

v našom meste poukázala celá vo-
lebná kampaň. Moje pôsobenie
vo funkcii poslanca MsZ bude
o napomáhaní ich plnenia. 

Verím, že vy - občania budete
aktívne   svojimi podnetmi upo-
zorňovať na to, čo vás trápi. Vaše
podnety veľmi rada príjmem na
svojej facebookovskej stránke,
alebo na poslaneckej mailovej ad-
rese:   dasa.vojsovicova@svit.sk, alebo v  poštovej
schránke môjho bydliska na Mierovej ulici č, 133.

Mojím cieľom je prispieť k lepšiemu životu  nás všet-
kých, bez rozdielu veku.

Ing.Ivan Zima
Za najakútnejší problém pova-

žujem Technické služby mesta
Svit. Je nutné túto mestskú orga-
nizáciu ozdraviť po všetkých strán-
kach: riadiacej, ekonomickej aj
morálnej... Nebude to jednodu-
chá úloha, ale verím, že sa nám
podarí nájsť ľudí, ktorí sa pro-
blému nezľaknú, budú ho pova-
žovať za výzvu a rázne a úspešne
sa s ním popasujú.

Mám takú víziu “Svit – zelené mesto” a to nielen v ta-
kom zmysle, že tu budeme mať veľa stromov, kvetov a
trávnikov... Mám na mysli oveľa širší význam výrazu “ze-
lené mesto”. Predstavujem si, že sa naše mesto stane
vzorom pre iné mestá na Slovensku. A to po stránke
ekologickej, energetickej, dopravnej a aj v ostatných
oblastich. Viem, že to znie nereálne, ale zároveň verím,
že sa nám to môže spoločnými silami podariť. Svit má
na to všetky predpoklady. Je dosť malý na to, aby takýto
pilotný plán  mohol byť úspešný. Máme pripravených
niekoľ ko konkrétnych krokov ako sa do toho pustíme.
Oslovujeme partnerov, ktorí nám v tom môžu pomôcť.
Samozrejme, že to nemôže urobiť vedenie mesta s po-
slancami samotné. Potrebujeme na to účasť a pocho-
penie väčšiny našich občanov a na tomto poli nás čaká
asi najväčší kus práce a zaberie to veľa času. 

Mgr. Mária Smatanová
V prvom rade ďakujem všetkým občanom za

prejavenú dôveru v komunálnych voľ bách.
Keďže aj v tomto mojom 2. volebnom období

budem pracovať v komisii ZPOZ ako sobášiaca,
budem sa snažiť, aby sobáše boli na patričnej

úrovni.
Za najakútnejšie v našom meste považujem:

dokončenie rekonštrukcie ciest a chodníkov,  vy-
budovanie ďalších verejných parkovísk, opravu
strechy nad vchodom do cintorína.
Budem sa usilovať o zlepšovanie a skrášľovanie

životného prostredia, vybudovanie rekreačnej
oblasti – Bágrovisko, zvyšovanie úrovne sociálnych služieb, skvalitňo-
vanie života seniorov, podporu detských a mládežníckych aktivít, mo-
dernizáciu škôl a športovísk.

Dúfam, že sa zlepší podnikateľské prostredie a naše podtatranské
mesto sa stane svojimi možnosťami atraktívnejším pre turistov, špor-
tovcov a celý cestovný ruch v regióne Tatry.

MUDr. Ivana Švagrovská
Dôvera zaväzuje. Uvedomujúc si tento fakt sa

chcem poďakovať občanom mesta za dôveru pre-
ukázanú vo voľ bách a zároveň ich ubezpečiť, že
moja práca v komisii zdravotnej, sociálnej, bytovej
a verejného poriadku bude smerovať ku skvalit-
neniu služieb pre všetkých občanov nášho mesta.
Hoci v tejto funkcii som iba začiatočníčkou, pro-
blémy v zdravotnej, sociálnej, bytovej oblasti a ve-
rejného poriadku dobre poznám, pretože som tu
vyrastala a vytvárala si citový vzťah k mestu. Nie
sú mi ľahostajné problémy seniorov, no zároveň

ako pediatrička sa chcem postarať o zdravý rast novej generácie, schopnej
zdokonaľovať kvalitu nášho mesta. Budem presadzovať, aby obyvateľom
mesta boli prístupní odborníci – špecialisti, ktorí v meste chýbajú. 

Chcela by som spolu s ostatnými členmi komisie vytvárať dôstojné
podmienky v sociálnej a bytovej oblasti, aby naše mesto bolo zdravé a
bezpečné. 

Vynasnažím sa aby moje predsavzatia nezostali len slovami na papieri,
ale aby sa moja práca preukázala činmi. Pripravila: Veronika Žoldáková



Aký by to bol rok bez detského karne-
valu! Každoročne ho organizujú  materské

školy, ale i Mesto
Svit s Centrom voľ-
ného času. Je ur-
čený pre všetky deti
v meste, ale organi-
zátori konštatujú, že

sa ho čím ďalej, tým viac zúčastňujú
menšie detičky. Vysoká chorobnosť
detí i dospelých istotne zapríčinila, že
detičiek bolo pomenej – o to viac prie-
storu v ŠH Iskra Aréna mali na vybláz-

nenie sa. A aby
to šantenie a zá-
bava mali kulti-
vovanú podobu
– deti z Fantázie
im zatancovali
dve pôvabné
cho reogra f i e
Janky Gregoro-
vej a Baba Jaga

so Šmolkom a Fer-
dom mravcom sa pos-
tarali o zaujímavé hry
a tančeky. Nechýbalo
ocenenie najkrajších
masiek a tombola.... 

Deti čakajú prázd-
niny a my im prajeme,
aby ich všetky prežili
v zdraví.

-vž-
Foto: S. Pjaták
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Plesové róby
Reprezentačný  ples mesta  tohto  roku  otvoril  plesovú  sezónu  vo  Svite
a keďže sa v ňom prakticky stretli plesy dva (ples mesta a firmy Alto Slo-
vakia,s.r.o.), kapacitu kaviarne Spolcentra zaplnil hravo. Dámy v nádher-
ných róbach, chutná strava, overená dobrá kapela Montana band z Barde-
jova a umeleckí hostia – Tanečné štúdio Super z Popradu, ohňovo-laserová
show v podaní Aratron Aspis a Barbara Išky so Štefanom Hundžom (operní
speváci) vytvorili výbornú náladu, v ktorej mnohí zotrvali až do skorých
ranných hodín.... 

Zápis detí 
do materských škôl 

vo Svite na školský rok 2015/2016.
Oznamujeme  rodičom  detí  predškolského
veku, že od 15. 2. do 15. 3. 2015 sa koná
zápis detí do MŠ. Do MŠ je možné zapísať
deti vo veku od 3 do 6 rokov.
Prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili piaty

rok veku a deti s odloženou školskou dochá-
dzkou. Mladšie dieťa musí mať osvojené hygie-
nické návyky.

Nakoľ ko prihláška musí byť potvrdená od le-
kára, môžete si ju vyzdvihnúť denne od 6,00 hod
do 16,00 hod. v priestoroch MŠ, prípadne stiah-
nuť na web - sídle MŠ.

Vypísanú a pediatrom potvrdenú prihlášku je
potrebné odovzdať najneskôr do 15. 3. 2015.

Materské školy sú zamerané na pohybové
a športové aktivity, zdravotnú a environmentálnu
výchovu, na zdravý životný štýl, kultúrne sprá-
vanie a mravné návyky. Podľa záujmu sa vyučuje
výtvarný, tanečný, náboženský krúžok a anglický
jazyk. Cieľom je, aby dieťa získalo dostatok po-
znatkov a skúseností, dobrú predprimárnu vý-
chovu a vzdelávanie pre vstup do ZŠ.



My sme sa v našej ZŠ Ko-
menského pokúsili skut-
kami dokázať, že aj pre nás
je pomoc veľmi dôležitá a
práve Vianoce sú časom,
ktorý nás núti spomaliť a
zamyslieť sa. 

16. december patril Dňu
otvorených dverí. Bol spo-
jený s nádhernou vianoč-
nou burzou hračiek a det-
ských výrobkov, ktorá sa
stala našou vianočnou tra-
díciou a každým rokom na-
berá na sile a originalite. 

Našu školu navštívilo

množstvo rodičov a priate-
ľov, ktorí sa prišli pozrieť na
svoje šikovné deti a ich
pani učiteľ ky, ale zároveň
prišli aj pomôcť. 

Pomáhalo sa predovšet-
kým deťom. Deťom, ktoré
ani nepoznáme, no život je
pre ne príliš krutý už od ich
prvého dňa na tomto
svete. Kúpou koláčikov, v
rámci projektu Školy pre
Afriku, sme prispeli na lep-
šie životné podmienky de-
ťom v Afrike. No naša po-
moc bola určená najmä pre

jedno, veľmi dôležité
dieťa, ktoré pozná asi
každý, hoci len z po-
čutia. Pomohol
každý, kto si kúpil ne-
jaký výrobok či malú
hračku, alebo prispel
malou finančnou
kvapkou pre rodinu
nášho žiaka Samka
Salaja, ktorý už nie-
koľ ko rokov leží v
bdelej kóme. 

V našich očiach sa
ligocú slzy, keď
vieme, že sa našlo
mnoho ľudí, ktorí ne-
zabudli, že majú

srdce. Veď tým najväčším
šťastím v živote sú naše
deti a zdravie. Samkova ro-
dina toľ ko šťastia nemá,
tak sa každoročne snažíme
im takto pomôcť na tejto
neľahkej ceste. O tento dar
sa nepostarali len tí, ktorí
prišli na DOD, ale aj rodi-
čovská rada, ktorá prispela
veľmi peknou sumou a
touto cestou im v mene
Samkovej rodiny veľmi
pekne ďakujeme.

Nedovoľ te svetu, aby z
adventu urobil čas plný
zhonu, povinností a nervov.
Zastavte sa, započúvajte a
pripomínajte si každý rok
znova a znova skutočnú
podstatu Vianoc.

Ale aj k súcitu a pomoci iným treba
vychovávať. Preto sa naša škola zapája
do množstva charitatívnych podujatí.

V jeseni sme sa prvýkrát zapojili do
celoslovenskej zbierky „Týždeň bielej
pastelky“, ktorej výťažok je určený na
pomoc slepým a slabozrakým občanom.
Naši žiaci im venovali spolu 97,99 eur.

December bol na charitu zvlášť bo-
hatý. Najskôr sa uskutočnila zbierka
„Červená stužka“, ktorej výťažok je ve-
novaný na pomoc chorým a výskum cho-
roby AIDS. Na konto nadácie poputo-
valo 51,40 eur.

V rámci našej dlhodobej spolupráce
so Slovenským výborom UNICEF sme
zorganizovali zaujímavé predvianočné
podujatie. Žiaci 6.A triedy predávali svo-
jim spolužiakom koláčiky, ktoré napiekli
ich mamičky a staré mamičky. A musíme
skonštatovať, že mnohé vyzerali (a aj
chutili), ako by vyšli z rúk profesionálnych

cukrárov. Za ich predaj sme zarobili
177 eur, ktoré sú určené na budo-
vanie a vybavenie škôl v Afrike.

Rovnako sme pomohli rodine
nášho žiaka Samka Salaja, ktorý je
piaty rok v bdelej kóme a výdavky
rodičov na zdravotnú starostlivosť
o neho sú veľmi vysoké. Žiaci, ro-
dičia i rodičovská rada spolu vy-
zbierali 1030 eur.

Opäť „premiérovo“ sme sa za-
pojili do známeho celosloven-
ského projektu „Hodina deťom“.
Naši deviataci v triedach školy, ale
i v uliciach nášho mesta spolu vy-
zbierali 234,72 eur. 

Takže spoločne sme pre rôzne
dobročinné účely vyzbierali
1591,11 eur. Úctyhodná „su-
mička“, čo poviete? Pritom je dô-
ležité, že žiaci našej školy na
zbierky nielen prispievajú, ale sami
sú ich spoluorganizátormi. Aký je
hlavný záver z týchto našich akti-
vít? Treba pomáhať tým, ktorí to
skutočne potrebujú, tým, ktorí sa
nie svojim pričinením ocitli v ťažkej
situácii, tým, ktorí nemajú také
šťastie, ako máme my.

ZŠ Komenského ul.
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Učíme sa pomáhať

Deň otvorených dverí na ZŠ Komenského

Súcit... spolupatričnosť... pomoc
iným... To sú určite dôležité ľudské vlast-
nosti a to najmä v dnešnej, často indivi-
dualistickej, na úspech zameranej až
tvrdej dobe.

Vianoce – slovo vyjadrujúce pokoj, pohodu, lásku, pria-
teľstvo, mier. No nie je to len bezvýznamné slovo, ale
najmä činy a skutky ľudí, ktorí tieto magické sviatky
tvoria. Skutkami človek človeku dokáže, ako si ho ctí,
váži a má ho rád. 

NOVOROČNÉ PRIANIE
ZÁHRADKÁROM

Keď odbili zvony polnoc a ohňostroj
osvietil karajinu, začal sa nový rok 2015.
Prihováram sa vám ako okresný pred-
seda Slovenského zväzu záhradkárov Po-
prad, s prianím pre každého záhradkára-
registrovaného, ale aj pridomového,
mladých, či starších. Želám vám, aby sa
nikdy neopakoval minulý neprajný rok,
plný chladu, vetrov a nadmerných daž-
ďov. Pomôžme si navzájom, skúsenos-
ťami, radou, aby sa príroda mohla vrátiť
do úrodných časov. Správny záhradkár
nepozná oddych a stále plánuje, pripra-
vuje, zabezpečuje a kontroluje záhradu. 

Čaká nás neľahká úloha, ale dúfam, že
to spolu dokážeme. Na jeseň chceme
usporiadať Podtatranskú výstavu OVO-
CIA a ZELENINY 2015. Plánujeme tak
učiniť v spolupráci s novozvolenými pri-
mátormi a starostami miest a obcí pod-
tatranskej oblasti, ktorým pri tejto príle-
žitosti za všetkých záhradkárov, želám
veľa zdravia a šťastia pri plnení ich ná-
ročných úloh a plánovaných predsavzatí.
Záhrada je súčasť našej prírody a nášho
života. Preto ju treba zveľaďovať a chrá-
niť, pre blaho svoje, ako aj našich rodín
a známych. 

Želám vám, aby ste v nej našli relax,
radosť z dobre vykonanej práce, pohodu
a oddych, a na koniec roka bohatú úrodu
pre seba a rodinných príslušníkov. Vám,
ako aj vašim rodinám želám veľa zdravia
a krásnych chvíľ pri realizovaní sa v jed-
nom z najdrahších, ale najkrajších koníč-
kov. Jozef Kalakaj

predseda OV SZZ Poprad



„Pred dvomi rokmi to bol krúžok tvori-
vosti, ktorý navštevovali dievčatá a ženy
s cieľom opraviť a ušiť si čokoľvek na seba,
či svojich blízkych. Minulého roku sme pre-
hĺbili spoluprácu s Centrom voľného času
a vymysleli sme, že by bolo dobré urobiť
čosi pre ženy, ktoré by mohli prísť aj s deťmi,
o tie by sa postaralo CVČ a my by sme tvo-
rili,“ začala svoje rozprávanie pani Alica. Tak
sa i stalo. Každý utorok sa stretávajú od pol
piatej do šiestej v SOŠ a majú dve miest-
nosti – jednu herňu pre deti, ktoré kreslia,
maľujú, vystrihujú pod dohľadom pani Nadi
Kumorovitzovej a mamičky zas využívajú voľný čas na rôzne tvo-
rivé aktivity v oblasti ručných prác. „V decembri sme vyrábali
rôzne ozdoby na Mikuláša, ozdobné fľaše a detičky vyrábali an-
jelikov. V januári sme zas starou technikou plstenia vyrábali rámiky
na fotky.“ Na moju otázku, či je o túto aktivitu záujem, mi pove-
dala, že chodia nielen mamky s deťmi, ale i deti samostatne.
Deti sa okrem ručných prác i vyšantia, zahrajú a mamky tvoria
pekné výrobky pre potešenie seba a iných, ktorých môžu obda-
rovať. Za veľmi symbolický poplatok jedno euro tak prežijú zmy-

sluplných 90 minút
a ešte si aj odnesú
domov užitočné
a pekné výtvory.

Na moju otázku,
aký majú plán, mi
pani Alica s úsme-
vom odpovedala,
že tieto žienky
chcú robiť úplne
všetko a sú otvo-
rené akýmkoľvek
technikám. Popri-
tom si chcú najmä
oddýchnuť, zrela-
xovať v inom pro-
stredí medzi sebe-
rovnými. Materiál

im čiastočne ponúknu, niečo si donesú z domu a už len tvoria.
„Ja tomu hovorím, že sú to také naše priadky,“ dodala.

„Stále sme otvorení novým záujemcom, dokonca sa nebránime
ani mužom, ktorí majú vzťah k ručným prácam. Stačí sa zastaviť
každý utorok od pol piatej do šiestej v SOŠ vo Svite,“ dodala
pani Skokanová.

A pokiaľ viem, v tomto dámskom klube majú dvere otvorené
i skôr narodení. Prichádza Veľ ká noc a zaujímavým nápadom
niet konca... -vž- 

Veľmi sympatická je iniciatíva pani Ing.
Alice Skokanovej zo Strednej odbornej
školy vo Svite a Nadi Kumorovitzovej z
CVČ, ktoré spoločne nadviazali na pô-
vodnú myšlienku - otvoriť strednú školu
verejnosti a oživiť ju aktivitami rôzneho
druhu. 

Niekedy priadky, dnes dámsky klub
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Veľké novoročné stretnutie seniorov so zástupcami
Januárové stretnutie seniorov s po-
slancami a primátorom mesta má vo
Svite už malé jubileum – tohto roku
sa konalo po piatykrát. Tradične ho
organizuje  ZO  Jednoty  dôchodcov
na Slovensku vo Svite v spolupráci
s Klubom dôchodcov na Štúrovej ul.,
Klubom Bôrik Pod Skalkou, ZO SZPB,
Slovenského zväzu zdravotne postih-
nutých a Klubom ABŠ vo Svite. Ide o
novoročné  stretnutie  s predstavi-
teľmi mesta a poslancami MsZ.

V kaviarni Spolcentra vo Svite
sme takto v stredu 28. januára
popoludní mohli stretnúť viac
ako 110 seniorov. Prišli plní oča-
kávaní – veď na ich akciu zavítal
okrem poslancov novozvolený
primátor mesta Ing. Miroslav
Škvarek, ale aj predseda Jed-
noty dôchodcov Slovenska
Ing. Ján Lipiansky, PhD. Na
stretnutí boli aj zástupcovia naj-
väčších firiem v meste – Ing. J.
Olekšák, riaditeľ Chemosvitu,
a. s., zástupca Tatrasvitu a ria-
ditelia škôl v meste. Pripravený
bol aj slávnostný obed a veľmi
pekný program, na príprave
ktorého sa podieľali Klub ABŠ,
Stredná odborná škola vo Svite
a Súkromná umelecká škola
Fantázia.

Zámerom a cieľom ZO JDS
vo Svite je pomáhať občanom

v príprave na život v dôchod-
kovom veku, chrániť práva
a oprávnené požiadavky dô-
chodcov, spolupracovať so zá-
konodarnými orgánmi štátnej
správy a samosprávy, vytvárať
podmienky na realizáciu záuj-
mov starších občanov a podie-
ľať sa na organizovaní zdravot-
nej, kúpeľnej a rekreačnej
starostlivosti. „Prioritu kla-
dieme spolupráci s organizá-
ciami na území mesta, ktoré sa
zaoberajú činnosťou seniorov,“
povedal nám predseda ZO JDS
vo Svite Mgr. M. Jurčák.
„Vďaka takejto spolupráci sa na
podnet ZO JDS, po preroko-
vaní v sociálnej komisii a po od-
súhlasení poslancami MsZ po-
darilo vyplatiť 8,- eur ako
finančný príspevok na nákup
potravín pre 1388 seniorov

s trvalým pobytom v meste,
ktorí mali v roku 2014 viac ako
65 rokov.“ 

Seniori mesta vyvíjajú aktívnu
činnosť, či už sú to výlety (k naj-
populárnejším patrila návšteva



Prvá dotácia bola vo výške 1 000 € na
nákup kníh. Za ne bolo nakúpených 169
zväzkov, Mesto Svit dokúpilo v rámci spo-
lufinancovania 27 zväzkov kníh v hodnote
173,30 €. Pracovníčky knižnice sa zamerali
na nákup kvalitnej slovenskej i svetovej li-
teratúry pre deti a mládež. Zakúpili knihy
od renomovaných klasických i súčasných
autorov. Na základe požiadaviek učiteliek
obidvoch základných škôl mesta boli z niek-
torých titulov zakúpené viaceré exempláre,
tak, aby ich bolo možné využiť na mimočí-
tankové čítanie. 

Druhá dotácia bola na nákup regálov vo

výške 3 500 €. Knižnica vykonala prie-
skum trhu a zistila, že ponúkané regály
v obchodoch i vo firmách s knižničným vy-
bavením sú vhodné pre bežné knihy krásnej
literatúry. V prípade ich využitia pre knihy
náučnej literatúry, ktoré sú rozmerovo
i hmotnostne oveľa náročnejšie na usklad-
nenie, sa police pod nimi krivia a ohýbajú.
Keďže dotácia bola plánovaná na získanie
regálov vyslovene len na náučnú literatúru
do oddelenia pre dospelých a deti, bolo
rozhodnuté osloviť stolárske firmy s požia-
davkou na výrobu pevných regálov s vyso-
kou nosnosťou. Vybratá bola najvýhodnejšia

ponuka firmy JH&MM z Batizo-
viec. Objednaná bola výroba
28 ks regálov, z toho 24 ks bolo
umiestnených v oddelení náuč-
nej literatúry pre dospelých a 4

regály sú využité na uskladnenie odbornej
literatúry v oddelení pre deti a mládež. Vý-
roba stála 4 200 €, k dotácii bolo spolufi-
nancovanie Mesta Svit vo výške 700 €.

Knižnica tak získala nielen nové knihy, ale
predovšetkým vymenila staré a rozpadáva-
júce sa regály za nové, čím sa predovšetkým
postarala o bezpečnosť všetkých návštev-
níkov. Zároveň nový nábytok celkovo skrášlil
a zatraktívnil knižničné priestory.           DŠ

Mestská knižnica Svit získala v minulom roku 2 granty z dotačného programu
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
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Vďaka dotáciám je knižnica krajšia

Počítali vodných vtákov
Víkend 17.-18. januára 2015 bol vyhlásený za Medziná-

rodný termín sčítania vodného vtáctva. Ide o medzinárodný
monitorovací program, ktorý je zameraný na zistenie počtu
vodných a na vodné prostredie viazaných vtákov. 
Do tejto zaujímavej akcie sa pravidelne zapájajú i žiaci našej

školy. V tomto školskom roku to boli školáci z 8.A a 8.B, ktorí
sčítavali počty vodných vtákov na rieke Poprad v meste Svit.
Okrem počtu jedincov príslušného druhu si všímali i odlišnosti
týchto operencov. Pozorovali kačicu divú a vodnára potočného.
Len pre zaujímavosť – na rieke Poprad pretekajúcej Svitom  bolo
v príslušnom termíne pozorovaných 44 jedincov kačice divej (28
samcov a 16 samíc) a tri jedince vodnára potočného. U kačice
divej si žiaci všimli výraznú pohlavnú dvojtvarosť. Zároveň zistili,
že  samce a samice vodnára potočného sa vonkajšími znakmi
neodlišujú. Všimli si i výrazné rozdiely vo veľ kosti tela kačice a
vodnára. Po uplynutí niekoľ kých dní a spracovaní zaslaných úda-
jov od všetkých pozorovateľov  – dobrovoľníkov na jednotlivých
úsekoch rieky  Poprad (15 úsekov v dĺžke spolu 130 km)  bolo
zistené, že sa tu v čase sčítania nachádzalo 2 945 vodných ope-
rencov, pričom najviac bolo kačíc divých (2 103 jedincov). 

RNDr. Danica Božová, ZŠ Mierová Svit

a bezpečnejšia 

Máme Zoju, Rebecu i Lyndona
Demografický vývoj nášho mesta je priaznivý. K 1. 1. 2014
sme evidovali 7 561 obyvateľov.
Počas roka  umrelo 92 občanov, narodilo sa len 65, napriek

tomu je nás opäť viac. Do Svitu sa totiž prisťahovalo 204 nových
obyvateľov a odsťahovalo 126, takže k 1. januáru 2015 evidu-
jeme 7 612 obyvateľov mesta Svit, z toho je o 346 viac žien
ako mužov.

Aj tentokrát sme nazreli do evidencie narodených detičiek
a zistili, aké mená im dávajú rodičia najčastejšie. U chlapcov sú
to po dvoch mená Martin, Alex, Matúš, Sebastián, Michal, Lukáš,
Tomáš, Alex a dievčat po dve mená Natália, Zoja, Alexandra,
Rebeca, Lenka. Objavujú sa tam i mená nezvyčajné – Justin, Zoe,
Rebeca Melissa, Lyndon, Kevi, Feriha, Arthur Emmerich. 

A ešte jedna zaujímavosť – v roku 2014 sa narodilo o 3 chlapcov
viac ako dievčat. 

prezidentského paláca a bu-
dovy rady NR v Bratislave), spo-
ločenské stretnutia s tancom,
športové akcie, pravidelné
jarné a jesenné brigády, alebo
účasť na prednesoch poézie
a prózy. Seniori navštívili aj
svoje bývalé pracoviská v spo-
ločnosti Chemosvit. Tieto akcie
sa im darí organizovať nielen
vďaka porozumeniu Mesta, ale
aj napr. Chemosvitu, Chedosu,
či Nadácie Chemosvit.

Prítomným seniorom sa pri-
hovoril novozvolený primátor
Miroslav Škvarek. „Viete presa-
dzovať svoje myšlienky, preto
ste úspešní,“ povedal. „Svit je
malé mesto a sme jedna veľ ká
rodina so všetkými kladmi a zá-
pormi, aké v rodine sú.“ Primá-
tor predstavil nových poslan-
cov, kde zdôraznil, že nastala
určitá výmena generácií, keď
drvivá väčšina z nich je mlad-
šieho veku. „Sme vaše deti, to
vy ste nás vychovali. Vyrástli
sme v tomto krásnom meste
a je to pre nás záväzok – naďa-
lej ho budovať a udržať úroveň
života jeho obyvateľov.“ Primá-
tor si vie pritom predstaviť úzku
spoluprácu s veľ kými podnikmi
v meste, spolu s ktorými si
mesto vlani pripomenulo 80 ro-
kov založenia.

Zaujímavé informácie prinie-
sol seniorom predseda ústredia

JDS Ján Lipiansky. „Naša ge-
nerácia je povinná ovplyvňovať
to, čo sa v našej spoločnosti
deje,“ zdôraznil. Od spoločen-
ských zmien boli napriek niek-
torým zlepšeniam problémy vo
vývoji ochrany práv seniorov, no
v posledných dvoch rokoch sa
dosiahli dobré výsledky – či už
to bolo zavedenie bezplatnej
vlakovej dopravy pre dôchod-
cov, navýšenie vianočného prí-
spevku, kúpeľná liečba. Bol
schválený Národný program
aktívneho starnutia na roky
2014 – 2020, zameraný na pod-
poru ľudských práv starších
osôb cestou ich aktivizácie pro-
stredníctvom verejných pod-
porných politík. Pripravený je
zákon o minimálnom starob-
nom dôchodku, alebo nové vý-
mery pre výpočet penzie pre
122 tisíc pracujúcich dôchod-
cov a JDS vyvíja aj ďalšie akti-
vity.

Seniori predstavujú veľ kú
časť obyvateľov, a preto je
stretnutiu zo strany Mesta ve-
novaná patričná pozornosť. Pre
seniorov bolo preto nielen vy-
jadrením úcty, ale aj miestom
milých vzájomných chvíľ spo-
ločne strávených v príjemnom
prostredí kaviarne Spolcentra. 

Text a foto 
Eva Potočná

mesta Svit



Odišiel tíško, niet ho
už medzi nami,
ale v našich srdciach
žije spomienkami.
Už necíti choroby bo-
lestivé muky, 
tam v nebi ho prijali
Pánove ruky.
11.  februára uply-

nul rok, čo od nás vo veku nedo-
žitých  78  rokov  odišiel  do  več-
nosti môj drahý manžel 
Július MLYNSKÝ. 
Celý život pracoval v Chemosvite.
Verím,  že aj  vy,  ktorí  ste ho po-
znali,  budete mu  venovať  tichú
spomienku v modlitbách.

Smútiaca manželka Rozália 
s rodinou
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Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, 
ťažko je bez Teba žiť.

Láska sa smrťou nekončí, 
v našich srdciach budeš stále žiť.

1. februára uplynul
rok  od  chvíle,  čo
nás navždy opustila
milovaná manželka,
mamka, stará a pra-
stará mamka,  ses-
tra, švagriná a pria-
teľka 
Anna BÉREŠOVÁ. 

Všetkých vás, ktorí ste ju poznali,
prosíme o tichú spomienku.    

Smútiaca rodina

Z NARODILI SA
december 2014
Lukáš Gašpar, Matúš Andráš, Šimon Je-
mala, Zoja Znancová, Eliška Mlynarčí-
ková, Michal Diabelko, Lenka Pechová,
Miriam Navarčíková, Ema Šutáková. 
január 2015 - Timea Dzifčáková, Rozália
Ilavská, Adam Kubek, Emma Fabková.

Y MANŽELSTVO UZATVORILI
Ladislav Balogh a Oľga Jaborníková,
Martin Ferko a Alena Pištová, Stanislav
Paulíny a Emília Udvardiová.

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV 
december 2014
PaedDr. Oľga Ferjančeková, Ľubica Šal-
vatová, Ing. Ján Bučina, Štefan Bulík,
Oľga Ľašová, Andrej Budiš.
január 2015
Jaroslav Benko, Anna Pristašová, Ladi-
slav Renner, Marián Sebeš, Mária Gon-
dová, Mária Poracká, Ernestína Huf-
mann, Antónia Kožárová, Mária Vošče-
ková, Ján Zachar

75 ROKOV - december 2014
Mária Marečková, Štefana Ivanová
január 2015
Ladislav Enekeš, RNDr. Libuša Kristiní-
ková, Irena Krajnyiková
80 ROKOV - december 2014
Pavol Kollár, Anna Martočková
január 2015
Mária Novotná, Helena Patáková, Mária
Sokolová  
85 ROKOV - december 2014
Jozef Katruška, Anna Nedelková
január 2015
Miroslav Melicherčík, MUDr. Eva Slav-
kovská
90 ROKOV - december 2014
Jozefína Schmidtová
90 ROKOV - január 2014
Matúš Krišťák, Katarína Olšavská
93 ROKOV - január 2014
Ján Hložka, Mária Valášková

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI
v decembri 2014

Justína Grúbelová (81),Pavol Herák (53),
MUDr. Jozef Mozolík (65), Ján Orolín
(88), Božena Maďarová (71), Vilma Ka-
náliková (92), Andrej Šleboda (71).
január  2015  – Anton Podolský (81),
Anna Mačeková (74), Ján Bigas (87),
Magdaléna Vilimová (75), Jozef Feren-
čák (74), Ján Blazoň (87), Janka Berán-
ková (85), Pavel Drugaj (82), Ján Ruttkay
(59),  Jozef Lieskovský (88), Viera Ce-
tlová (77), Katarína Kancianová (63).

Spoločenská kronika

25. januára sme si
p r i p o m e n u l i
smutné 1. výročie
od  chvíle,  čo  nás
navždy opustil náš
milovaný manžel,
otec, starý otec 
Milan BARTKO. 
S  láskou  a  úctou

spomínajú manželka, synovia s rodi-
nami a ostatná rodina. Ďakujeme za
tichú  spomienku  všetkým,  ktorí  ste
ho poznali a nezabudli.  

Smútiaca rodina

20  rokov  uplynie  21.
februára od chvíle, čo
nás navždy opustil náš
drahý manžel, ocko a
dedko Ján KLEIN. 
Ak ste ho poznali, ve-
nujte mu, prosíme, ti-
chú spomienku. Ďaku-
jeme. Smútiaca rodina.

5. februára sme si pripo-
menuli smutných 5 rokov
od chvíle, kedy nás náhle
opustil  náš  milovaný
manžel, otec a dedko 
Ing. Peter KYSUCKÝ. 
Vás, ktorí ste ho poznali,
prosíme, spomeňte si ti-
cho,  s  úctou a  láskou  s

nami. V našich srdciach zostane navždy.
Ďakujeme.  Smútiaca rodina

22.januára sme si pripo-
menuli smutné 10. výro-
čie od chvíle, kedy nás
náhle navždy opustil 
FERKO LEŠIČKO. 
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu,  prosíme,
tichú spomienku. 
Ďakujeme  a  s  láskou
a úctou spomíname.     Rodičia

19.  februára  si  pripo-
menieme smutné prvé
výročie od chvíle, kedy
nás  navždy  opustila
naša  mama,  babka  a
prababka 
Barbora PELEŠOVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej, prosíme, ti-

chú spomienku. S láskou a úctou spomí-
name.  Smútiaca rodina

Dňa  7.  1.  2015  uplynulo  5  rokov
a 14. 2. 2015 uplynie 10  rokov,  čo
nás navždy opustili milovaní rodičia 
Anna a Jozef SPÁČOVI
Ďakujeme za tichú spomienku všet-
kým,  ktorí  ste  ich  poznali  a  neza-
budli. Synovia s rodinami

Dňa  4.  febuára  2015
uplynul  druhý  smutný
rok,  čo  nás  navždy
opustila moja milá man-
želka 
Emília NOVOTNÁ. 
Spomienka  na  ňu  na-
vždy  zostane  v našich
srdciach.          Manžel s rodinou

= Spomienky

27.januára sme si pri-
pomenuli  smutné  1.
výročie od chvíle, čo
nás  navždy  opustila
naša milovaná man-
želka a mamina 
Anna HANUDELOVÁ.
V  našich  srdciach
ostáva  navždy  živá.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, pro-
síme, tichú spomienku.

Ďakuje manžel s rodinou
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V decembri  prijal a pozdravil v nových prie-

storoch  obradnej  siene  v Dome  kultúry  nový
primátor mesta M. Škvarek tých občanov, ktorí
si  v poslednom  štvrťroku  2014  pripomenuli
okrúhle životné jubileá. Najstaršími medzi nimi
boli 92-ročná pani Anna Gavalerová – vpredu
tretia  zľava  a 91  ročná  Helena  Šimíčková  –
vpredu druhá  zľava.      Foto: Stanislav Pjaták

Byliny odstránili hemoroidy a psoriázu. 
Tel. 0905 801 108.
Predám 2-izbový byt po kompletnej rekon-
štrukcii vo Svite. Cena dohodou. Tel. 0907 350
822.
Predám 3-izbový pekný byt na prízemí, na Ul.
kpt. Nálepku vo Svite, vhodný aj ako bezbarié-
rový, zateplený, po čiastočnej rekonštrukcii.
Cena dohodou. Inf. 0905 629 863.

Inzeráty

Poďakovanie
Ďakujeme  touto  cestou  všet-
kým,  ktorí  sa  zaslúžili  o  dô-
stojnú  rozlúčku  s  našou milo-
vanou mamkou a babkou 
Vierou Cetlovou, rod. La-

bajovou.
Osobitne  ďakujeme  Rímsko
katol.farskému  úradu,  V.Žol-
dákovej z MsÚ a Pohrebným
službám  vo  Svite.  Naše  poďakovanie  patrí  aj
všetkým vám, ktorí  ste svojou účasťou na  roz-
lúčke prispeli k zmierneniu nášho veľkého žiaľu.

Smútiaca rodina

Vansovej Lomnička 2015
Obvodná  organizácia ÚŽS Poprad so sídlom vo

Svite, Podtatranské osvetové stredisko Poprad a
Mesto Svit organizujú                                       

48. ročník VANSOVEJ  LOMNIČKY
Festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy
žien  18. 2. 2015 o 15:00 nad poštou vo Svite
pre dievčatá a ženy od 16 – 25 rokov -1.kat. a
nad 25 rokov – 2. kat.   
Ukážky prednesov majú časový limit – poézia 6
minút a próza 8 minút, súťaží sa len v slovenskom
jazyku.
Prihlásiť sa môžete do 13. februára 2015 na ad-
rese: Ľubica Kederová

Obvodná organizácia  ÚŽS
Jilemnického 838/36

059 21   Svit  
č.t. – 052/7755989, 0904 879 926   

Program podujatí
18.2.2015 o 15,00 hod. - zasadačka nad Poštou Svit
48.ročník Vansovej Lomničky – okresná súťaž v pred-
nese poézie a prózy pre diečatá a ženy

6.3.2015 od 18,00 hod - malá telocvičňa pri CVČ vo
Svite
Večerný športovo- tanečný maratón  - pre deti, mlá-
dež, i dospelých - bez rozdielu veku. Pre cvičenkyne
s deťmi bude zabezpečený program pre ich ratolesti
v klubovni CVČ. 
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Halibožek. S fotoaparátom „lietal“ mladý Da-
niel Faix. Hneď po plese sme dostali pozitívne
ohlasy, všetci si ho chválili, čo nás veľmi pote-
šilo. Uvedomili sme si, že všetok čas, nervy a
drina, ktorú sme na prípravu vynaložili, za to
stáli.

Všetkým sponzorom, ktorí nám pomohli
uskutočniť náš ples by sme sa chceli veľmi po-
ďakovať. Ďakujeme za podporu! 

Váš mládežnícky parlament!

Aj študenti plesali !
Mládežnícky  parlament,  skupina
mladých  ľudí  zo  Svitu  a  okolia,
chcel pripomenúť svoju existenciu
a zorganizoval ďalšiu akciu, tento-
krát  pod  názvom  2.študentský
ples. Zúčastnilo  sa ho okolo 145
študentov  s  vystupujúcimi,  ktorí
spríjemnili  plesovú  zábavu  zaují-
mavým programom. 
Pripravili sme si pre našich kamará-

tov, spolužiakov, susedov, partnerov
a partnerky bohatý program. Ples nám
otvorili Emília Scherfelová s partne-
rom, ktorí nám zatancovali latinské
tance. Ďalej nám zaspievala Paťka Ce-
ľuchová, ktorá prišla aj so svojím gita-
ristom. Po nich sa nám predstavila Sú-
kromná ZUŠ Fantázia a nakoniec sme
mohli vidieť módnu prehliadku zo
Strednej odbornej školy vo Svite. Pred
záverečným tanečným kolom čakala
na všetkých bohatá tombola. Ples sa
niesol v príjemnej atmosfére a všetci
sa veľmi bavili. O hudbu sa staral DJ
Maťo a o skvelú náladu aj moderátori:
Miloš Strmenský, Lukáš Trhaj a Michal

Večer tisícich prianí
Tajomstvo Vianoc nám poodhalilo

vo vianočnej besiedke Večer tisícich
prianí 240 detí zo ZŠ Mierová a 32
detí z MŠ Mierová a MŠ Pod Skal-
kou. Každé jedno z nich malo jedno
veľ ké prianie, odovzdať svojim naj-
bližším ten najvzácnejší dar. Úsme-
vom a talentom nám darovali seba.
Odovzdali nám dar, ktorý má hod-
notu omnoho väčšiu než akákoľvek
materiálna vzácnosť. Vďaka ich po-
solstvu lásky sme si uvedomili, že
môžeme mať tisíce prianí, túžob a
snov, ale šťastie, láska, radosť a  pria-
teľstvo  robia Vianoce krásnymi. Pra-
jeme šťastný a úspešný nový rok.

ZŠ Mierová, Svit

Prvýkrát lyžiarsky výcvik
Presne pred rokom učiteľky MŠ Pod Skalkou sa zúčastnili
projektu aktualizačného vzdelávania  v Drienici.

Nazbierané skúsenosti a  vedomosti sa rozhodli odovzdať
svojim deťom zo škôlky. Od 26.do 30.1. 2015 sa realizoval
prvý lyžiarsky výcvik pre predškolákov. Zúčastnili sa ho: Villiam
Dobias, Emma Lešičková, Laura Kováčová, Diana Ondrejková
a Rebeka Bielená.

Správnemu lyžovaniu ich učila inštruktorka Mgr. Iveta Kuku-
rová (na foto), a ako „asistentka“ Mária Handzušová - riaditeľ ka
MŠ, ktorá pomáhala deťom pripnúť lyže alebo naliať čajík. De-
tičky počúvali inštruktorku na slovo a snažili sa ostošesť, ich
motivácia bola cieľavedomá: “áno, chcem sa naučiť lyžovať“.

Veru, v piatok bolo radosť pozerať sa na kopec na ich záve-
rečné lyžovanie.Na konci výcviku dostali  diplom a naozajstné
medaily. Milým inštruktorkám ďakujeme v  mene rodičov za
trpezlivosť s našimi deťmi. Vidieť, že ste tu pre ne!

Za rodičov Klaudia Dobiasová
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Denník polície

n MsP Svit ďakuje všetkým
občanom mesta za pochopenie
a pozornosť pri používaní pyro-
techniky počas osláv príchodu
Nového roku. Nevyskytli sa
žiadne porušenia verejného po-
riadku a ani žiadne väčšie zdra-
votné problémy v spojitosti s po-
užívaním pyrotechniky. 

n 2. 1. 2015 o 19.30 hod. bola
požiadaná hliadka MsP Svit
o pomoc pri hľadaní štyroch
osôb, ktoré pri cyklochodníku
poškodili odpadkový kôš a hodili
ho do rieky Poprad. Hliadka mla-
distvé osoby našla pri štadióne.
Po predvedení na miestne OO
PZ sa k činu priznali a následne
smetnú nádobu z rieky vybrali
a dali na pôvodné miesto. Vec
bola následne riešená v prie-
stupkovom konaní. 

n 6. 1. hľadala hliadka mest-
skej polície občana mesta O. M.,
ktorý sa mal v predchádzajúcich
dňoch zdržiavať na chate v obci
Batizovce. Dotyčného našla
v poriadku na adrese trvalého
bydliska. 

n 7. 1. bol na mestskú políciu
nahlásený požiar odpadového
kontajnera, ktorý sa nachádza na
cintoríne. Po neúspešnom po-
kuse zahasiť plameň hasiacim
prístrojom boli na miesto privo-
laní hasiči, ktorí oheň uhasili. 

n 8. 1. o 16.30 hod. bola
hliadka požiadaná stálou služ-
bou OO PZ Svit o zásah v pre-
dajni LIDL, kde malo dôjsť ku
krádeži peňaženky. Na mieste
bolo zistené, že ku krádeži ne-
došlo, lebo oznamovateľ ka si
tašku s dokladmi a peňaženku
zabudla na okienku predajne
a vrátila sa až po hodine, keď už
tam taška nebola. Vec bola de-
finovaná ako strata. 

n 9. 1. o 00.45 hod. pri pre-
chádzaní ulicou Štefánikovou
hliadka zistila, že na ceste stojí
vozidlo s rozbitou zadnou časťou
a na prednom sedadle sedel
muž, ktorý javil známky požitia
alkoholu. Išlo o M. G. z Popradu.
Menovaný uviedol, že vozidlo
neriadil a vodič vraj z miesta ne-
hody ušiel. Keď mu bolo vysve-
tlené, že nehoda je zazname-
naná na kamere mestskej
polície, k vedeniu vozidla sa pri-
znal. Vec prevzala privolaná
hliadka OO PZ a bola mu name-
raná hodnota 2 promile alkoholu
v krvi. 

n O 10.15 hod. 11. 1. bola
hliadka privolaná na križovatku
ulíc Hviezdoslavova a Štefáni-
kova, kde sa mal na zemi nachá-

dzať skrvavený muž M. F. zo
Svitu. Na mieste bol ošetrený
pracovníkmi rýchlej zdravotnej
pomoci a odvezený do nemoc-
nice Poprad. 

n 14. 1. bola hliadka privolaná
oznamovateľ kou z ulice 9. mája.
Uviedla, že má podozrenie, že
im niekto prespáva v záhradnej
chatke. Člen MsP spolu s ňou
preverili dané oznámenie
priamo na mieste. Vo vnútri
chatky sa nik nezdržiaval a ne-
chýbali ani žiadne veci. Chatka
bola opätovne uzamknutá. 

n 18. 1. bola K. J. z hotela
Spolcentrum ukradnutá počas
jej neprítomnosti kabelka s do-
kladmi a finančnou hotovosťou.
Podľa kamerového záznamu bol
páchateľ zistený. Je to občan
Svitu J. L. z Ulice kpt. Nálepku.
Vec ďalej realizuje OO PZ Svit. 

n O 00.45 hod. dňa 19. 1.
bola hliadka telefonicky privo-
laná na ul. Kpt. Nálepku. Pani M.
Š. mala nezhody so svojím dru-
hom M. J. Došlo medzi nimi
k hádke a fyzickým útokom. M.
Š. bol vysvetlený ďalší postup pri
podávaní trestného oznámenia,
ktoré zvažovala podať nasledu-
júci deň. 

n 24. 1. o 22.15 bola hliadka
privolaná na ul. Štúrovu, kde
mala mať problém s motorikou
žena zjavne pod vplyvom alko-
holu. Pri žene sa nachádzalo asi
5 ročné dievčatko. Po príchode
hliadky na miesto sa tu nachá-
dzal už aj manžel dotyčnej, ktorý
hliadku ubezpečil, že má všetko
pod kontrolou. 

n 25. 1. 2015 o 18. 30 hod.
pani S. B. doniesla na útvar MsP
peňaženku, ktorú našla pri poš-
te. Po prevzatí peňaženky bolo
zistené, že majiteľom je L.
K. z ulice Štefánikovej. Ešte v ten
deň bola peňaženka s úplným
obsahom vrátená. 

n 22. 1. 2015 opustil zariade-
nie v Žakovciach bezdomovec J.
R. zo Svitu, ktorý do 26. 1. 2015
prespával na rôznych miestach.
26. 1. 2015 v ranných hodinách
ho našli mŕtveho v jeho garáži
občania z garážovej osady pri
futbalovom štadióne. 

n Upozorňujeme všetkých
majiteľov psov na zvýšenú po-
zornosť pri ich venčení. Často sa
stáva, že mestská polícia ich po-
tom musí odchytávať a zisťovať,
kto je ich majiteľom. Neboli by
sme radi, keby nakoniec skončili
vo zvieracom útulku. 

Verejné stretnutie PRO TATRY
Vážení občania,

občianske združenie Pro Tatry vás pozýva na verejné stret-
nutie s občanmi, ktoré sa uskutoční dňa 23. februára 2015
o 16:00 hodine v Dome kultúry vo Svite. Na stretnutí budeme
hovoriť o aktuálnom stave mesta a o možnostiach jeho rozvoja.
Zúčastnia sa ho aj pracovníci firmy, ktorá sa zaoberá vypraco-
vaním programu rozvoja nášho regiónu a čerpaním finančných
prostriedkov z eurofondov. Na stretnutí vás poprosíme aj o vy-
plnenie dotazníkov, ktoré nám pomôžu pri konkretizácií pro-
blémov mesta Svit. 

Vaša účasť je naozaj dôležitá, lebo práve vy najlepšie viete,
čo je potrebné rozvíjať a v čom je budúcnosť nášho mesta. 
Tešíme sa na vaše názory, návrhy a podnety na rozvoj nášho
mesta a teda vašu účasť!

Poplatok podľa VZN platia
právnické a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie,
ktoré prevádzkujú malé
zdroje znečistenia, ktorými
sú stacionárne zariadenia na
spaľovanie palív s tepelným
príkonom nižším ako 0,3MW
s výnimkou lokálnych  kúre-
nísk v bytoch, bytových do-
moch, rodinných domoch
a v stavbách na individuálnu
rekreáciu, ktoré majú te-
pelný  príkon do 50 KW a nie
sú využívané na podnika-
teľskú činnosť.

Prevádzkovateľ  malého
zdroja oprávnený na podni-

kanie je povinný oznámiť
každoročne do 15. februára
MsÚ vo Svite úplné a prav-
divé  údaje potrebné  na  ur-
čenie  výšky  poplatku podľa
skutočnosti uplynulého roka.
Za  nesplnenie povinnosti
v označení údajov uloží
Mesto prevádzkovateľovi
malého zdroja znečistenia
pokutu do 663,88 eur.

Tlačivá na stiahnutie sú
prístupné na internetovej
stránke Mesta Svit a MsÚ
Svit, kanc.č. 134, Hviezdo-
slavova 269/33, 059 21
Svit. 

Znečistenie ovzdušia malým zdrojom
- oznámenie údajov za rok 2014
Podľa § 6, ods.4 a § 8 zákona č. 401/1998 Z.z. o po-
platkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov, Mestské zastupiteľstvo schválilo Všeobecne
záväzné nariadenie /VZN/ mesta Svit č. 3/2014 o po-
platkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi zne-
čisťovania ovzdušia, ktoré nadobudlo platnosť dňa  24.
apríla 2014.

Princezné mali na mestskom karnevale jasnú prevahu -
však povedzme si to otvorene - ktorá malá slečna (a nielen
ona) by sa nechcela mať rozprávkovo? Videli sme tu však
aj zopár chrobáčikov, motýlikov, lienok, námorníkov a vša-
kovakých ďalších rozprávkových bytostí.... Hlavne, že bola
dobrá zábava! Foto: S. Pjaták



Na Štrbskom plese sa po rokoch
1987 a 1999 už tretíkrát v histórii
konala 27. Svetová zimná univer-
ziáda. Hlavnou hostiteľskou kra-
jinou  je  Španielsko  –  Granada
a Slovensko – Štrbské Pleso, kde
prebiehali súťaže v bežeckom ly-
žovaní,  severskej  kombinácii
a v skokoch na lyžiach. Do Tatier
zavítalo 465 športovcov z 34 kra-
jín. 

Turnaj sa pre veľ ký zá-
ujem hral v dvoch telocvič-
niach a to v SOŠ a v malej
telocvični Iskry Arény. Bol
vypísaný pre registrovaných
a neregistrovaných hrá-
čov.Hralo sa v  dvojhrách,
štvorhre a mixe ako 6. roč-
ník Memoriálu bývalého ge-
nerálneho riaditeľa VÚCHV,
a. s., RNDr. Dušana Bu-
dzáka. Do turnaja sa prihlá-
silo 48 hráčov, z toho 7 žien.

Turnaj mal od začiatku aj
slávnostný a spoločenský
charakter, veď sa ho na
otvorení zúčastnil primátor
mesta Ing. Miroslav Škva-
rek, generálny riaditeľ a.s.
VÚCHV Ing. Martin Budzák
a predseda klubu Adento
Svit a riaditeľ turnaja Jozef
Klein. Ten so svojimi spolu-
pracovníkmi Jánom Popa-
dičom, Dagmar Krišando-
vou, Mgr. Lenkou Mačugo-
vou, riaditeľ kou CVČ a ďaľ-
šími pripravili opäť turnaj na
vysokej organizačnej úrovni
a k tomu sa pridali aj špor-
tovci svojimi športovými vý-
konmi.

Výsledky 
Muži registrovaní:

1. Peter Andráš, Rakúsy
2. Milan Maliňák, Sp. Štiav-
nik
3. Peter Toporcer, Spišský
Štiavnik

Muži neregistrovaní:
1. Igor Gánovský, Svit
2. Jaroslav Pramuk, Svit
3. Jozef Fajdel, Svit

Ženy:
1. Monika Podolinská, Mly-
nica
2. Andrea Podolinská, Mly-
nica
3. Kristína Maliňáková, Sp.
Štiavnik
Švorhra:

1. Miroslav Šifra – Peter Pi-
toňák, Poprad

2. Peter Toporcer – Ján Po-
padič, Sp. Štvrtok, Hôrka
3. Milan Malińák – Jozef
Maliňák, Sp. Štiavnik
Mix:

1. Jozef Maliňák – Kristína
Maliňáková, Sp. Štiavnik
2. Peter Janík – Mária Lap-
šanská, Sp. Štiavnik
3. Ladislav Rezníček – Mo-
nika Podolinská, Nova
Lesná, Mlynica

„Som veľmi rád, že po
roku sa nám opäť podarilo
zorganizovať turnaj, o ktorý
je záujem už aj mimo Svitu.
Je to v  prvom rade vďaka
podpore primátora mesta
Svit, a. s. Tatrasvit Socks,
Nord, mäsopriemysel Svit,
JUDr. M. Bezákovi, Che-
mosvitu, a. s., ale i pocho-

peniu Strednej odbornej
školy, Ing. M. Budzákovi a
ďaľším sponzorom, bez kto-
rých by sme nemohli zabez-
pečiť ceny pre víťazov. Už
teraz sa tešíme na ďaľší roč-
ník turnaja v  roku 2016,“
povedal nám na margo zá-
padu Jozef Klein.

Text a foto: 
M. Jurčák 

Stolnotenisti o Pohár primátora
Stolnotenisový klub Adento Svit bol 10. januára 2015 organizátorom už 21. ročníka
stolnotenisového turnaja mužov a  žien o Putovný pohár primátora mesta Svit.
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Účasť na športových súťažiach
spríjemňovali návštevníkom pod-
porné podujatia, počas ktorých
mestá a obce regiónu predstavujú
svoje tradície v oblasti remesiel
a folklóru, svoju históriu a kultúru.
V závere univerziády mal svoj pre-
zentačný deň aj Svit a podľa ohla-
sov jeho ponuka kultúry, gastro-
nómie a remesiel patrila počas
univerziády k tým najbohatším. 

V stane vyzdobenom veľ koploš-
nými leteckými zábermi Svitu pre-
biehal pestrý a zaujímavý program.
V ňom sa predstavila Ľudová
hudba Bystrianka, ktorá hrala
a spievala so svojou ženskou sku-
pinou aj večer pred medailovým
ceremoniálom. Spievali dievčatá
z Kolovrátka zo ZUŠ vo Svite, ďalej
to boli xylofonisti zo SZUŠ Fantá-
zia vo Svite a zaujímavé duo La-
venders s piesňami 20. – 60. rokov. 

V rámci stánku sa predstavili aj
obce Batizovce a Štôla. Úžasní boli
heligónkari z Batizoviec, ale i no-
siteľ ľudovej tradície Milan Pastr-
nák, ktorý sa predstavil tradičnou

technikou vyškrabávania veľ ko-
nočných vajíčok z Batizovciec. Zo
Štôly sa k nášmu dňu ochotne pri-
dal úspešný rezbár Janko Veteška.
Manželia Alžbeta a Anton Suchý
zo Svitu ponúkli prezentáciu vlast-
noručne vyrobených črpákov a bá-
bik.

Každý, kto sa pristavil pri stánku,
mal možnosť ochutnať špeciality
gastronómie. Ochutnávalo sa

Svit sa na

Zľava generálny riaditeľ VÚCH Ing. Martin Budzák, Jozef
Klein a Ing. Miroslav Škvarek, primátor mesta.



svitské pivo Buntavar – oce-
nené ako Pivo roka 2014. Ry-
bári z miestnej organizácie ry-
bárskeho zväzu pripravili
ochutnávky údeného pstruha
a tradičné mäsové špeciality
ponúkala svitská firma NORD.
Makovníkmi prispeli z firmy
Tatrapeko. Vynikajúcu kapust-
nicu pre zmrznutých účinku-
júcich a organizátorov navaril
Ondrej Kolačkovský a tá
v pravom zimnom počasí
padla každému záujemcovi
vhod. 

Počas celého dňa sa v stane
premietali filmy z histórie a sú-
časnosti mesta, krátkou pre-
zentáciou sa predstavil aj
Chemosvit a tradičné medzi-

národné cyklistické podujatie
Horal tour. Náš stan prišiel
pozdraviť a podporiť aj pán
primátor a aj on vyslovil po-
ďakovanie a obdiv každému,
kto sa zapojil.

Je naozaj potrebné úprim-
ne poďakovať všetkým, ktorí
pri prezentácii nášho mesta
pomohli. Robili to nezištne,
obetavo a o to viac im patrí
naše uznanie a vďaka. -vž-
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Zimnej univerziáde prezentoval dôstojne

Foto z Univerziády Stanislav Pjaták



Na výborne priprave-
nej 7,3 km zasneženej
trati s prevýšením 600m
si prišlo zmerať sily 2500
pretekárov zo 17 krajín!
V  krásnom tatranskom
prostredí sme absolvo-
vali výbeh na Lukovú
a  postupne prekonali
všetkých 17 zaujímavo
pripravených prekážok. 

Významnou poctou
pre slovenských organi-
zátorov a  príjemným
prekvapením pre všet-
kých zúčastnených bolo,
že túto   skvele pripra-
venú akciu prišiel
osobne zahájiť zaklada-
teľ a tvorca tejto súťaže
Joe De Sena z USA ! Pr-
vým výstrelom poslal na

trať odhodlaných
pretekárov, ktorých
čakali počas pre-
teku mnohé prekva-
penia v  podobe
brodenia v hlbokom
snehu, jazdy na ige-

litovom vreci so záťažou, či pa-
mäťového testu... 

Kto chcel, bežal naplno na
výkon,   iní si prišli otestovať
premiérovú novinku, no určite
všetci odchádzali s mimoriad-
nym športovým zážitkom. 

Originálne prekvapenie pri-
pravili organizátori v  podobe
cieľa, ktorým bol nádherný an-
tický chrám vybudovaný celý
z ľadových blokov a do cieľa sa
tentoraz dostávali súťažiaci
šmykom po zadku! Pribudlo
i sparťanov zo Svitu, kde je na
mieste vyzdvihnúť výborný vý-
kon Martina Svočáka, ktorý
v tejto početnej medzinárodnej
konkurencii obsadil 42. miesto. 

Premiéra zimného spartana
sa vydarila na výbornú a bolo
skvelé využiť možnosť absolvo-
vať túto svetovú športovú  no-
vinku. L. Potočný
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V sobotu 24. januára 2015 sa v lyžiarskom areáli Jasná pod Chop-
kom uskutočnila vskutku výnimočná športová akcia, aká doteraz ne-
mala obdobu – prvý zimný pretek Spartan Race na svete! A my sme
si v žiadnom prípade nemohli nechať ujsť účasť na tomto svetovo
premiérovom preteku, ktorý stále viac získava na veľkej popularite
medzi širokou športovou verejnosťou. 

Zľava: Zuzana Harvanová.
Lenka Poništová, Marcela Bart-
ková, celkový víťaz preteku
majster Európy v Spartan Race
Peter Žižka a Laco Potočný.

FLORBAL OPEN 2015
V piatok 16. 1. 2015 sa uskutočnil druhý ročník zimného turnaja pre žiakov ZŠ
Mierová vo Svite FLORBAL OPEN 2015. Hlavným cieľom súťaže bolo zvoliť
taký systém hry, aby sme do turnaja zapojili čo najviac žiakov aj žiačok, ktorí
si chcú zmerať sily v tejto úžasne dynamickej hre. 
Výsledok bol skvelý – do súťaže sa zapojilo 15 chlapčenských a 10 dievčenských

tímov 3. - 9. ročníka, spolu až 125 žiakov! V priebehu dopoludnia sme odohrali
dokopy 36 zápasov a  tie mali skutočne výbornú hernú úroveň. Hralo sa naplno
v každom zápase a súperi o prvenstvá si naozaj nič nedarovali ľahko. V turnaji sa
udiali aj mnohé prekvapenia, nakoľ ko vo florbale sa situácia mení neuveriteľne
rýchlo a ani vyhlásený favorit nemá dopredu víťazstvo isté. Víťazov čakali sladké
odmeny a ani porazené družstvá neobišli naprázdno. Tešíme sa z tejto početnej
účasti, z výborných herných výkonov a záujmu našich detí o šport.           

Ladislav Potočný 

O Slovenský pohár
Eurovia Slovenská basketbalová  liga
mala počas prvého  februárového ví-
kendu prestávku na zohratie zápasov
o Budiš Slovenský pohár.
Družstvá tak ako skončili v tabuľ ke po
dvoch častiach základnej časti v poradí 1
– 8, 2 – 7, 3 – 6 a 2 – 4 odohrali  jeden
zápas u družstva, ktoré malo lepšie
umiestnenie. Pre Iskru Svit, ktorá bola
vtedy na 3. mieste, sa takto ušlo druž-
stvo zo 6. miesta  - Handlová.
Iskry Svit – Handlová 99 : 82
Najviac bodov za Svit: Smajlagič 22,
Crowder a Jackson po 18 bodov.Svit hral
v  tomto zápase konečne kompletne a
podal dobrý výkon.Týmto víťazstvom
Svit postúpil do semifinále, ktoré sa na
druhý deň v  sobotu 7. 2. hralo v  Ko-
márne a v nedeľu 8. 2. finále.
Svit, minuloročný víťaz Slovenského po-
hára v semifinále hral s basketbalistami
Interu Bratislava a prehral 60 : 101, a tým
nepostúpil do finále. Najviac bodov:
Black 18, Smajlagič 11, Jackson 9.
V druhom semifinále Komárno vyhralo
na B. Bystricou 96 : 87 a tak vo finále sa
stretli Inter a Komárno, Inter vyhral    87:
80 a stal sa víťazom Budiš Slovenského
pohára. -ák-


