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ZO ŽIVOTA V MESTE

POLICAJTI VYTIAHLI
DIEŤA ZO ZAMKNUTÉHO
PREHRIATEHO AUTA
Viete ako postupovať, ak zbadáte osamelé dieťa v uzamknutom
aute? Aj vo Svite sa vďaka náhodnej okoloidúcej našlo osamelé
dieťa pred predajňou potravín.

Návšteva z ministerstva

Základná škola Komenského vo Svite prijala vo štvrtok 21. júna návštevu
priamo z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá jej prišla
odovzdať nové športové pomôcky. Tie budú slúžiť žiakom na individuálne či
kolektívne športy. Odovzdávania sa zúčastnili aj zástupcovia mesta, primátor
Miroslav Škvarek a prednosta Mestského úradu Juraj Peťko.
„Boli sme radi, pretože inak by sme
si museli zabezpečiť tieto pomôcky
z vlastných zdrojov, takže škole to pomôže,“ uviedla riaditeľka školy Monika
Dudinská.
Základná škola na Ulici Komenského
vo Svite bola jednou z 204 vybraných
škôl, ktorej boli odovzdané športové pomôcky potrebné na hodiny telesnej výchovy. „Primárne boli tieto prostriedky
rozdelené školám, ktoré majú športové
zameranie alebo športové triedy, ale
išlo aj o školy, ktoré sú pomerne aktívne
v organizovaní rôznych športových súťaží,“ upresnil Mário Schrenkel, generálny
tajomník služobného úradu Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Škola vďaka podpore ministerstva zís-

kala pomôcky na posilňovanie, loptové
hry či atletiku. Taktiež budú podporovať
rozvoj športovej činnosti v škole. „Nech
ministerstvo školstva v tejto úžasnej
tradícii pokračuje a nech nájde stále
viac a viac finančných prostriedkov,
pretože deti si to zaslúžia,“ dodal primátor mesta Miroslav Škvarek.
Sada pridelených pomôcok je zmysluplná a potrebná. Je určená nielen pre individuálne, ale aj kolektívne športy. „Touto
cestou chceme poďakovať primátorovi
mesta Svit Miroslavovi Škvarekovi za aktivitu a iniciatívu pri realizácii projektu,
snahe doviesť ho do úspešného konca
a aj takouto formou zlepšiť vybavenie
našej školy,“ uzavrela riaditeľka.
M. Dudinská, -red-

V dopoludňajších hodinách dňa
21. júna členovia hliadky Mestskej polície
vo Svite Pavol Chalúpka a Peter Čech prijali oznámenie, že pred predajňou Lidl sa
v zaparkovanom vozidle nachádza spiace
dieťa. V tom čase sa teploty šplhali skutočne vysoko. Oznamovateľ hliadke potvrdil,
že dieťa sa v aute nachádza minimálne
20 minút. Hliadka situáciu vyhodnotila
tak, že môže byť ohrozený život a zdravie dieťaťa. Príslušníci mestskej polície
duchaprítomne a promptne auto otvorili
a spiace dieťa odtiaľ vybrali. Dieťa prejavovalo známky prehriatia, bolo spotené
a smädné. Policajti mu poskytli vodu.

Matka dieťaťa prišla k motorovému
vozidlu až po chvíli. Bola dôrazne napomenutá za svoje správanie, ktorým vážne
ohrozila život svojho dieťaťa. Za promptný zásah hliadke poďakovala. Celý prípad
bol v súlade so zákonom postúpený orgánom štátnej polície.
Poďakovanie patrí najmä vnímavej
oznamovateľke, vďaka ktorej sa podarilo
predísť možnej tragédii. Aj vďaka pozornosti a vnímavosti občanov môže polícia
pracovať efektívnejšie.
Viac informácií o tom ako postupovať
v podobných prípadoch sa môžete
dočítať aj na tejto webovej adrese:
https://www.pravnenoviny.sk/dieta-vuzamknutom-aute-odporucany-postuppodmienky-trestnej-zodpovednostirodica-i-zachrancu
Text a foto: MsP
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Pár slov
primátora

Poslanci schválili financie

Zmeny v územnom pláne mesta, investičný úver na nájomný bytový dom či
riešenie havarijného stavu Domu smútku a plavárne boli predmetom rokovania mestského zastupiteľstva vo štvrtok 21. júna. Mestskí poslanci sa však
venovali aj financiám na doplnenie vianočnej výzdoby v meste.
Poslanci prerokovali zmeny v územnoplánovacej dokumentácii pre vymedzené
lokality v katastrálnom území mesta Svit.
Zmeny boli požadované nielen od fyzických či právnických osôb pôsobiacich na
území mesta, ale aj zo strany samosprávy.
Týkali sa najmä lokality štrkoviska, cintorína, železničnej stanice či funkčného využitia lokalít v intraviláne mesta.
Vedenie mesta predložilo poslancom na prerokovanie aj návrh riešenia
na financovanie odkúpenia nebytových
priestorov a technickej vybavenosti
(prípojky, verejné osvetlenie, spevnené
plochy a komunikácie, sadové úpravy)
nájomného bytového domu, ktorý je momentálne v rekonštrukcii a to prostredníctvom investičného úveru vo výške
400 000,- €. Budova pôvodne slúžila ako
internát strednej školy. V rámci investičného financovania poslanci schválili úverový rámec do sumy 600 000,- €, z ktorého
bude riešený aj havarijný stav plavárne,
ktorá je v súčasnosti v rekonštrukcii a na
návrh poslanca Jána Babčáka aj havarijný
stav Domu smútku v meste Svit.
Poslanci rokovali s primátorom aj
o rozšírení vianočnej výzdoby

„Minulý rok mesto zakúpilo novú vianočnú výzdobu v cene 30 000,- €. Prvky
tejto výzdoby boli osadené v hlavných
lokalitách, kde je väčšia koncentrácia
ľudí – na vstupe do mesta, na Námestí
J. A. Baťu pred Domom kultúry, pri kostoloch, pred Mestským úradom, v mestskej časti Pod Skalkou a podobne. V čase
prezentácie výzdoby vedením a aj na
základe interpelácií bolo dohodnuté, že
sa budeme snažiť každoročne zaoberať
myšlienkou koncepčne rozširovať a dokupovať vianočnú výzdobu do celého
mesta. Preto sme sa rozhodli predložiť
poslancom rozpočtové opatrenie na
schválenie finančných prostriedkov na
doplnenie prvkov vianočnej výzdoby,“
uviedol primátor mesta Miroslav Škvarek.
Predmetom II. etapy je osadenie vianočných dekorácií na ulice Mierovú,
Štúrovu, 9. mája a Hlavnú v mestskej
časti Pod Skalkou. Mesto Svit predložilo
poslancom vizualizáciu novonavrhovaných dekórov, pričom osádzať sa budú
v zmysle koncepcie na každý druhý, v určitých lokalitách každý tretí stĺp verejného osvetlenia.
JUDr. Lenka Faixová

Vážení Sviťania,
leto je čas oddychu, tepla
a dlhých večerov.
Tiež je to čas prázdnin a romantických dovoleniek. Leto je ročné
obdobie, na ktoré sa tešíme asi najviac, ktoré túžobne očakávame.Horúce letné dni, slnko vysoko na modrej oblohe, pofukujúci vetrík, zelené
koberce lúk posiate farebnými kvetmi. Pre deti znamená leto obdobie
prázdnin a leňošenia. Láka ľudí
k vode a do prírody. Vždy je akýmsi
prísľubom času, kedy sa všetci tešíme na slnečné dni strávené s rodinami, priateľmi a ľuďmi, s ktorými sa
cítime dobre. Každá minca má však
dve strany a leto má aj negatívne
stránky - je časom veľkých horúčav
a sucha. Pohyb pri mori, alebo pri
jazerách prináša veľa radosti a pozitívnych zážitkov. Vysoká vonkajšia
teplota spojená s nedostatočným
prísunom tekutín môže byť zdrojom
zdravotných ťažkostía nástrah v podobe úpalov z tepla, či úrazov. Preto
dávajte pozor nielen na seba, ale aj
na svojich blízkych, tak aby sme sa
po ukončení dovolenkového obdobia všetci stretli na pracoviskách,
v laviciach škôl, ale aj ako susedia
pri dome.
Prajem Vám, aby ste toto leto
strávili v zdraví a pohode a hlavne
nabrali veľa pozitívnej energie do
ďalších dní a mesiacov.
S úctou a pozdravom

Dom smútku sa po rokoch dočká rekonštrukcie
ROČNÍK XVII - JÚL - AUGUST 2018

Miroslav Škvarek, primátor mesta
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Deti si užili Deň detskej radosti

Mať dieťa je dar a požehnanie. Vidieť radosť v detských očiach je to najkrajšie, čo si môžeme priať. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravilo mesto v sobotu 2. júna v areáli Koliby Deň detskej radosti. Podujatie otvoril a najmenším sa prihovoril primátor mesta Miroslav Škvarek.
Následne na pódium prišla Dorotka z Fidorkova s predstavením Ponosa.
Deti sa niečo naučili a s Dorotkou a jej kamarátmi si zatancovali.
V programe ďalej vystúpili deti z Materskej školy Svit - Pod Skalkou, ktoré si
pripravili veselý tanec farbičiek v originálnych kostýmoch. Na pódiu ich vystriedali
žiaci zo Základnej umeleckej školy pri
Spojenej škole Mierová, ktorí si so školskou kapelou a speváckym zborom pripravili detské piesne. Súkromnú základnú
umeleckú školu Fantázia reprezentovala
hrou na keyboarde Lenka Mašlejová, ktorá získala na krajskej súťaži zlaté pásmo.
Záver kultúrneho programu patril žiakom

zo Základnej školy na ulici Komenského,
ktorí sa predviedli ako tancujúci klauni.

Vozili sa malí aj veľkí
Pred pravým poludním prišiel do
areálu vyzdobeného farebnou balónovou bránou a balónovými kvietkami
vláčik Maguráčik, ktorý prevážal malých
i veľkých cestujúcich ulicami mesta. Počas
jazdy boli pre cestujúcich pripravené zaujímavé zastávky a vedomostný kvíz. Všetci
ho úspešne zvládli. Pripravený bol i dobo-

vý fotokútik v štýle J. A. Baťu pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia. Nechýbal
skákací hrad, autíčka, maľovanie na tvár,
basketbalisti, cyklisti, malá technika Technických služieb, ukážky práce hasičov
a rozprávková cesta siedmich trpaslíkov
v podobe zábavných súťaží.
Snehulienka a Trpaslík pomáhali aj pri
žrebovaní tomboly. Zábava, smiech, dobrá nálada a sladká odmena boli pripravené pre každého, kto prišiel. Na záver
sa však poriadne rozpršalo. Dážď bol príjemnou a osviežujúcou bodkou za pekným dňom. Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na
tohtoročný Deň detskej radosti. Všetkým
deťom prajeme, aby bol každý deň ich
života naplnený zdravím, úsmevom, láskou, radosťou a šťastím. 		
SA

Slovenská sporiteľňa na novom mieste

Nové sídlo banky na ulici SNP

Pobočku Slovenskej sporiteľne vo Svite nájdete od 25. júna na novom mieste.
Zo Štúrovej 101 sa presúva na Ulicu SNP
15. „Nové priestory sú v blízkosti su-
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permarketov, nákupného centra či autobusovej stanice. Budeme tak bližšie
ku klientom a miestam, kde sa bežne
pohybujú. Okrem toho, že im ušetríme

čas, prinesieme im aj úplne nový zážitok z návštevy u nás, keďže pobočka
bude zariadená v novom, modernom
štýle,“ hovorí riaditeľka pobočky Daniela
Uhrinová.
Otváracie hodiny sa nemenia (8.00
- 16.00 hod., s obedňajšou prestávkou
12.00 - 13.00 hod.) s výnimkou stredy, kedy sa posúvajú o hodinu neskôr.
„V stredu budeme otvárať o deviatej
a zatvárať o piatej poobede. Chceme tým vyjsť v ústrety klientom, ktorí
uprednostňujú návštevu po 16-tej hodine,“ vysvetľuje riaditeľka.
Do novej pobočky sa presunie aj bankomat, ktorý bol doteraz umiestnený na
rohu ulíc SNP a Štúrova. Druhý bankomat
v budove potravín na Štúrovej 72 ostáva
na pôvodnom mieste. 		
DU
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Vo Svite sa
rozdávali objatia
Dobrovoľníci z celého sveta sa spojili, aby dokázali, že objatie patrí
každému. Výnimkou nebol ani Svit.
Mladí objímali okoloidúcich a ulicami mesta sa šírila pozitívna energia.

EKOLOGICKÉ PSIE TOALETY
V NAŠOM MESTE
Mesto Svit sa rozhodlo riešiť problém so psími exkrementami inštaláciou
ekologických psích toaliet. Ide o hygienické zariadenie na venčenie psov.
Je jediné svojho druhu na celom svete. Vďaka staniciam nedochádza ku kontaktu psieho moču a výkalov s okolitým prostredím a následnej kontaminácii.
Ekologické psie toalety priťahujú psy
a aktívne podporujú ich vylučovanie
vďaka špeciálnej zložke s obsahom psích
feromónov, ktorá pôsobí na štvornohých miláčikov upokojujúco a podporuje
preznačovanie ich teritória. Feromónová
zložka bola špeciálne pripravená odborníkmi. Je založená na čisto prírodnej báze
a pre ľudí je neidentifikovateľná. Spolupráca majiteľov psov je veľmi dôležitá,
pretože psa treba podporovať na vykonávanie potreby v tejto stanici. Následne
sám inštinktívne pôsobením dômyselného systému stanice vykoná potrebu.
Výsledkom bude čistejšie mesto pre
všetkých. Nekontaminuje sa pôda a zníži sa pravdepodobnosť nosenia nepríjemných „darčekov“ na topánkach. „Náš psík
je malý a staníc sa akosi bojí. To však nič
nemení na tom, že v meste majú svoj vý-

znam. Nachádzajú sa tam vrecká a kôš.
Myslím si, že to bude motivovať ľudí,
aby upratali po svojich miláčikoch,“ prezradil Ondrej Soják. „Psovi nerozkážeme,
kde má vykonať potrebu. Bolo by lepšie,
keby sme mali viac košov len pre psie
exkrementy,“ poznamenal Jozef Pavlík.
„Stanice mi dávajú akýsi pocit istoty, že
domov neprídem s nepríjemným darčekom na topánke. Keď je spokojný môj
psík, som aj ja,“ povedala Dominika Bodyová. „Ako obyvateľka Svitu vnímam
túto novinku v meste ako pozitívum,
pretože za posledné roky pribudlo veľa
psov,“ pridala sa Milena Valčáková.
Využívaním ekologických toaliet pre
psy spoločne prispievame k čistote nášho mesta a udržujeme zdravé životné
prostredie. Spoločnými silami dokážeme
viac. 				
DP

Osvieženie počas horúcich letných dní padne dobre snáď každému. Vo Svite si môžete chladnú
„sprchu“ v podobe vodnej hmly, ktorá vás pri prechode popod trysky jemne ovlaží, dopriať aj vy.
ROČNÍK XVII - JÚL - AUGUST 2018

Objatie považujeme za prirodzený
prejav lásky a náklonnosti. Vedci však
skúmali pozitívne účinky objatia na ľudský organizmus. Prišli na to, že podporuje
vyplavovanie hormónu oxytocín, ktorý
potláča pocit úzkosti či osamelosti. Ďalej
sa nám dvíha hladina serotonínu, čím nadobúdame pocit šťastia.

Vyčarili úsmevy a spríjemnili deň
Organizovanie podujatia sa vo Svite
stalo malou tradíciou. „Ide o veľmi milú
a peknú akciu, bez ktorej si koniec školského roka nevieme predstaviť. Sme
veľmi šťastní, keď môžeme niekomu vyčariť úsmev alebo skrášliť deň,“ skonštatoval koordinátor podujatia vo Svite a štatutár OZ Junior Team Svit Marko Habiňák.
Dobrovoľníci navštívili rôzne inštitúcie. Mestský úrad bol ich prvou zastávkou. Pokračovali do svitských škôl
i obchodných centier. „Žijeme v uponáhľanom svete. Mnohokrát si nenájdeme
čas na maličkosti, ktoré sú v živote veľmi dôležité,“ uviedol koordinátor.
Počasie dobrovoľníkom neprialo, to ich
však neodradilo. „Objatie je z môjho pohľadu krásnym spôsobom, ako potešiť
blízkeho človeka. Preto verím, že sa nám
akciu podarí zorganizovať aj na budúci
rok,“ uzavrel Habiňák.
DP, foto: AM
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FANTÁZIA ZÍSKALA NOMINÁCIU
NA MAJSTROVSTVÁ EURÓPY

Desiate výročie založenia SZUŠ Fantázia sa nesie v znamení ďalšieho
úspechu pre tanečný odbor pod vedením trénerky a choreografky Janky
Gregorovej. Celoslovenská tanečná súťaž Dance Cup Bardejov bola mimoriadne úspešná.
Fantázia Svit s.r.o. v zmysle § 4 zákona č. 596/20036 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa Súkromnej základnej umeleckej
školy Fantázia,
SNP 145/9, 059 21 Svit
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
Odborné a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy v zmysle zákona
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších
predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, vykonávanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy), najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Ďalšie požiadavky:
Ovládanie štátneho jazyka, znalosť príslušnej legislatívy, spôsobilosť
na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, počítačové znalosti –
používateľ, komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, osobné
a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.
Požadované doklady k prihláške do výberového konania:
Prihláška do výberového konania, štruktúrovaný profesijný životopis, overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov, potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti, písomné referencie od
predchádzajúceho zamestnávateľa, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
(v zmysle § 6 ods. 1. písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.), písomný návrh
koncepcie rozvoja školy, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania v súlade so zákonom č.18 /2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Uzávierka prihlášok je 10.8.2018. Rozhodujúci je dátum na podania
na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne Fantázia Svit, s.r.o. Prihlášky s označením „Výberové konanie - SZUŠ Fantázia, SNP 145/9, Svit
- NEOTVARAŤ“ je potrebné poslať/ doručiť na adresu: Fantázia Svit s.r.o.,
Sládkovičova 156/43, 059 21 Svit. Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom,. Ktorí splnia podmienky, oznámené
najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
Viera Piekielnicka - konateľ Fantázia Svit, s.r.o.
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Tanečníci získali nomináciu na Majstrovstvá Európy v Srbsku pre celú výpravu a so svojimi choreografiami obsadili
prvé tri miesta. Prvé miesto získali tanečníci za choreografie Kravaťáci, mms, Šípkový čaj, Lavička. Choreografie pod názvom Miesto na zemi, SweetJam, Makeba,
Perníčky z formičky a Divočina skončili na
striebornej priečke. Bronz si vybojovali tanečníci s choreografiou Crazydrinks.
Ďalšie úspechy dosiahli na tanečnej
súťaži Tanečný Kubín 2018, kde mladí
tanečníci obsadili druhé a tretie miesto.
Celoslovenská súťažná prehliadka Deň
Tanca 2018, ktorá sa uskutočnila v Žiari
nad Hronom, priniesla tanečným choreografiám z Fantázie taktiež prvé tri priečky.
Tanečníci si zo súťaží odniesli nielen
nádherné umiestnenia a poháre, ale aj
skúsenosti, zážitky a nové priateľstvá. Srdečne im blahoželáme a veríme, že ich
nadšenie a radosť z tanca im vydrží aj
v ďalšom školskom roku. Ďakujeme všetkým obetavým rodičom a kolegom, ktorí
nezištne pomáhajú a sú dôležitou súčasťou celku.
J. Gregorová, foto: archív SZUŠ Fantázia

Maľujeme
s Fantáziou
Maľba je spôsob, ako vyjadriť sen
a zrealizovať ho farbami na obraz. Maľujte, môžete všetko, čo len chcete.
Umenie nezostarne. Zostane tu po nás,
aj keď farby vyblednú. Krásne maľovať vedia tí, ktorí dokážu otvoriť srdce. Vytvárajme spolu krásu a hodnotu
v našom meste, kde môžeme slobodne
tvoriť symbiózu hudby, maľby a fantázie.
Súčasťou výstavy bola charitatívna
zbierka pre malú Amálku. Ďakujeme všetkým darcom a výhercom blahoželáme.
Poďakovanie patrí pedagógom Stanke Šutákovej a Martine Dikantovej.
Text a foto: VP

SZUŠ Fantázia

ponúka v novom školskom roku 2018/2019
vo Svite štúdium v odboroch:
l audiovizuálny
l literárno - dramatický
l výtvarný - všetky druhy výtvarných techník a keramiky
l tanečný - spoločenské a klasické tance
l hudobný - hra na gitare, hra na klavíri, hra na husliach,
hra na keyborde, hra na zobcovú flautu, hra na akordeón,
hra na organ, hra na basovú gitaru, hra na bicie, spev,
zborový spev

Pridajte sa k nám!

Prihláste sa na skolafantazia.edupage.org
- možnosť elektronickej prihlášky alebo na tel. č. 0907 943 417
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Festival
študentského
remesla
Tradičné remeslá, zaujímavé súťaže, dobové kostýmy či bohatý kultúrny program boli súčasťou 6. ročníka FESTIVALU ŠTUDENTSKÝCH
REMESIEL V KEŽMARKU. Podujatie
sa konalo pod záštitou prezidenta
SR Andreja Kisku.

Opäť sme to dokázali
V Divadle Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove sa 12. júna konal 10. ročník
oceňovania najlepších pedagógov a žiakov predsedom PSK. Stredná odborná škola sa mala opäť kým pochváliť. Ocenenia predsedu PSK získali
na základe nominácie školy Mária Voščeková, vychovávateľka v školskom
internáte a Slavomír Podolský, žiak tretieho ročníka študijného odboru
biotechnológia a farmakológia.
Mária Voščeková pracuje so stredoškolskou mládežou vo funkcii vychovávateľky v školskom internáte 40 rokov.
V roku 1990 sa stala hlavnou vychovávateľkou a neskôr zástupkyňou riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania. Od
začiatku pracuje s obrovským elánom,
nadšením a pochopením pre problémy,
s ktorými za ňou žiaci prichádzajú. Trávi
s nimi väčšinu týždňa. Jej prístup k deťom
i riešeniu problémov je vždy na vysokej profesionálnej úrovni. Jej úžasný zmysel pre
humor pomáha pri riešení každého problému. Nejednému žiakovi i rodine pomohla
v prípadoch, ktoré sa zdali neriešiteľné. Pre
žiakov pripravuje neopakovateľné podujatia, besedy, športové akcie, kultúrne, zábavné a motivačné posedenia. V priebehu 40
rokov si štúdiom zvyšovala aj profesionálne
schopnosti a zručnosti. Stredoškolský internát zažil pod jej vedením veľký rozmach. Išlo
o opravu a rekonštrukciu buniek, vestibulu
a spoločenských priestorov. Stará sa, aby
ubytovaní žiaci žili v príjemnom, čistom
a dôstojnom prostredí.
Slavomír Podolský je žiakom 3. ročníka
študijného odboru Biotechnológia a farmakológia na Strednej odbornej škole vo
Svite.
Počas celého štúdia dosahuje prospech 1,00. Už ako druhák v školskom
roku 2016/2017 bol úspešným riešiteľom
celoštátneho kola chemickej olympiády
(CHO) v kategórii E, F. Snahu zúročil v tomto školskom roku, keď sa na celoštátnom
kole Chemickej olympiády v kategórii
E,F umiestnil na 1. mieste. Zapojil sa do
projektu Euroscola - Digitálne technológie, kde sa umiestnil v rámci ôsmich
najlepších škôl SR a zúčastnil sa návštevy Europarlamentu v Štrasburgu. AktívROČNÍK XVII - JÚL - AUGUST 2018

ne pracuje na projekte Zelená škola a od
1. ročníka pracuje v medzinárodnom projekte GLOBE GAMES. Každoročne sa zúčastňuje matematických súťaží MATMIX a MATBOJ. Vždy je úspešným riešiteľom. Taktiež je
aktívnym členom Žiackej školskej rady pri
SOŠ vo Svite a aktívne sa podieľa na všetkých akciách školy a školského internátu.

„Zástupcovia Strednej odbornej školy
stáli medzi dvadsiatimi najlepšími pedagógmi a žiakmi. Na Majku a Slava sme
nesmierne hrdí. Pri oceňovaní zaznelo
meno našej školy dokonca dvakrát. To sa
nestáva často. K tomu pribudla hrdosť na
prácu našich odeváčok. Škola bola prvýkrát poverená výzdobou vestibulu Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Vstup
do divadla dekorovali naše úžasné deti
v nádherných modeloch, ktoré uzreli svetlo sveta v našich dielňach. Takéto chvíle
svedčia o tom, že SOŠ je kvalitnou vzdelávacou inštitúciou. Všetkým kolegom a žiakom patrí obrovské ĎAKUJEM! Oceneným
úprimne BLAHOŽELÁME, tešíme sa spolu
s nimi,“ uzavrela riaditeľka.
Eva Nebusová, foto: D. Enekeš

Počas slávnostného sprievodu mestom Kežmarok sa študenti stredných škôl
z celého Slovenska predviedli v dobových kostýmoch. Medzi nimi boli i žiaci
Strednej odbornej školy vo Svite. Festival
sa konal 8. júna na Hradnom námestí, kde
svoju zručnosť predvádzali mladí kováči,
rezbári, krajčíri či murári.

K zachovaniu ľudovej kultúry a folklóru prispeli stredoškoláci zo Svitu remeselnou dielňou, v ktorej ukázali techniku
paličkovania a výtvarné techniky. Tento
ročník festivalu preniesol všetkých zúčastnených do detských čias i čias rozprávok. Aj preto sa svitskí študenti rozhodli
obohatiť kultúrny program podujatia rozprávkou o vodníkovi. Dievčence v krásnych batikovaných modeloch sa s úsmevom na tvári predviedli v súťaži v odevnej
tvorbe - Streetfolk. Získali druhé miesto.
Festival bol pre všetkých príjemným
obohatením a možnosťou stretnúť sa
s významnými osobnosťami.
P. Križanová, foto: D. Enekeš
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Nároky na študentov sú veľké, ale poctivá práca sa vypláca. Výsledky Testovania
9-2018 dopadli nad očakávania. V rámci škôl okresu Poprad obsadili 2. miesto
a 7. miesto v celkovom umiestnení škôl
popradského okresu v umeleckých a vedomostných súťažiach, ktoré organizuje
IUVENTA a CVČ Poprad. „Taktiež sme dosiahli úspechy na krajských kolách dejepisnej, fyzikálnej i matematickej olympiády. Keď k tomu prirátame výsledky
umeleckej školy, myslím si, že môžeme
byť spokojní,“ dodala.

Pomáhajú a chystajú novinky

Spojenie škôl
potvrdzuje vysokú kvalitu
Spojená škola, Mierová, ktorú tvorí základná škola, základná umelecká
škola, školský klub detí a školská jedáleň vznikla len pred rokom, 1. septembra 2017. Je však príkladom toho, ako sa dá spoločne napredovať.
Uplynulý školský rok bol nielen pre vedenie a pedagógov, ale aj žiakov výnimočný a prelomový. Porozprávali o ňom riaditeľka Elena Berezovskijová a zástupca ZUŠ
Peter Čapó.
Škola v novom spojení vykročila vpred
s odhodlaním, že spoločnými silami dokáže viac. „V septembri som mala česť
privítať kolegov organizačnej zložky
základnej i umeleckej školy. Od začiatku sme hľadali smer spoločnej práce, jej
prieniky, ale i cestu vzájomného porozumenia, profesionálnej a ľudskej spolupráce. Odkrývali sme talenty detí vo
vedomostnej, športovej a prvý krát aj
umeleckej oblasti,“ zhodnotila v úvode
Elena Berezovskijová.

Vzdelávajú pod jednou strechou
Nový školský rok priniesol pozitívne
zmeny. „Profilovanie nového pedagogického zboru, vybavenie tried, kvalitná
pedagogická práca i žiacky potenciál - to
sú len niektoré faktory, ktoré sa zapísali
do nového fungovania školy,“ vysvetlila
riaditeľka. „Pedagogický zbor základnej
a umeleckej školy je vysoko odborne
vzdelaný. To je ďalší faktor úspešného
a kvalitného vzdelávania. Pedagógovia,
ktorí tu vyučujú, sú nielen kvalifikovanými učiteľmi, ale aj súčasťou profesionálnych telies ako aktívni a koncertní hráči.
Priebeh školského roka bol náročnejší, ale
s pocitom dobre vykonanej práce sa nám
o to ľahšie uzatvára,“ pokračovala.
Symbióza povinného vzdelávania v základnej škole a umelecké formovanie vytvára akúsi komplexnosť. Dôležitým fakto-
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rom je však aj technické zázemie. „Všetci
pedagógovia školy rozbehli aktívnu spoluprácu už v septembri. Pomáhame si nielen odborne, ale aj ľudsky,“ skonštatovala
riaditeľka. „Filozofia a fakt spojenia dvoch
škôl prináša so sebou mnohé plusy. Žiaci
po skončení vyučovania v základnej škole pokračujú v školskom klube a následne v umeleckej škole. Nemusia opúšťať
priestory budovy. Poskytujeme im určitý
komfort,“ doplnil ďalšie praktické pozitíva
zástupca riaditeľky ZUŠ Peter Čapó.
Veľký kus práce urobili aj v oblasti
materiálneho a technického vybavenia.
„Učebne umeleckej školy sme sa už
v prvých mesiacoch snažili vybaviť tak,
aby spĺňali podmienky, ktoré určuje
a predpisuje štátny vzdelávací program.
Vytvorili sme kvalitné pracovné prostredie pre učiteľov i žiakov. Sme pripravení
aj naďalej rozvíjať školu po odbornej,
umeleckej, technickej, ale hlavne ľudskej stránke,“ dodal Peter Čapó.

Veľkým prínosom bolo zriadenie exteriérovej učebne, v ktorej sa počas teplých dní vyučuje. „Postupne pribudne
pocitový i náučný chodník a bylinková
záhrada. Tu mi nedá nepoďakovať rodičovskému združeniu, pánovi Harvanovi a Občianskemu združeniu Rozpuk.
Chalani nás naštartovali a sú nám nápomocní,“ prezradila riaditeľka s tým, že ju
veľmi teší i pomoc bývalých žiakov.
Spojená škola spolupracuje aj s Centrom sociálnych služieb v Batizovciach.
„Klientom centra posielame na Vianoce pozdravy, ale ich aj navštevujeme.
Spolupráca je vzájomná,“ uviedla Berezovskijová. „Spoluprácu hodnotíme
ako veľmi pekný a vzájomne ústretový
krok s vďakou, že si môžeme pomáhať
a obohacovať sa,“ dodal zástupca riaditeľky ZUŠ.
Vedenie školy pripravuje novinky aj
v ZUŠ, na ktoré sa žiaci môžu tešiť v nasledujúcom školskom roku. „Pribudne
tanečná sála. Jedna učebňa bude slúžiť
len tanečnému odboru v popoludňajších hodinách. Dopoludnia tu bude relaxačná miestnosť. Tanečný, hudobný
aj výtvarný odbor bude pod jednou
strechou. V umeleckej oblasti otvárame
okrem súčasných aj nové študijné zamerania,“ uzavrel Peter Čapó.
D. Pacigová, foto: archív SŠ Mierová

Výsledky prichádzajú
už po prvom roku
ZUŠ v uplynulom školskom roku uskutočnila 31 verejných produkcií na rôznych podujatiach. Zúčastnili sa desiatich
umeleckých súťaží, z ktorých si odniesli
významné umiestnenia. „Prvé mesiace
neboli jednoduché. Museli sme nastaviť
a vylepšiť fungovanie pedagógov, žiakov a motivovať ich k účasti na umeleckých aj odborných súťažiach. Naše
spoločné výsledky však prichádzajú už
po prvom roku fungovania,“ povedala
riaditeľka.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

Umelecké súťaže
v školskom roku
2017/2018
MEDZINÁRODNÁ SPEVÁCKA
SÚŤAŽ „HORNÉ SÚHVEZDIE“
17. – 18. marec 2018, Liptovský Mikuláš
Spevácke duo: Marek Rástocký - Patrícia
Ceľuchová - zlaté pásmo; Marek Rástocký - Nikola Remeňová - zlaté pásmo
Spev sólo: Marek Rástocký - zlaté
pásmo, Patrícia Ceľuchová - zlaté
pásmo, Nikola Remeňová - zlaté pásmo

ŠKOLSKÉ KOLO
„SLÁVIK SLOVENSKA“
20. marec 2018, Svit
I. kategória
1. miesto: Karolína Panáčková
3. miesto: Alexandra Sasáková, Viktória
Servátková
3. miesto: Štefan Sasák, Nina Černická
II. kategória
1. miesto: Sofia Miškovičová
2. miesto: Natália Kalatová
3. miesto: Simona Kubaská

KRAJSKÁ KLAVÍRNA SÚŤAŽ
19. apríl 2018, Spišská Nová Ves
Emma Brontvayová - bronzové pásmo
Sebastián Buch - strieborné pásmo

10. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ
SÚŤAŽE V SÓLOVOM SPEVE
PETRA DVORSKÉHO
10. máj 2018, Košice
Nella Harvanová - strieborné pásmo
Sofia Miškovičová - zlaté pásmo
Zuzana Krettová - bronzové pásmo

SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA
V SÓLOVOM SPEVE ŽIAKOV ZUŠ
6. ROČNÍK - MOYZESOV SLÁVIK
16. máj 2018, Prešov
Sofia Miškovičová- zlaté pásmo
Zuzana Krettová - bronzové pásmo

4. ROČNÍK VÝTVARNEJ SÚŤAŽE
„V RÍŠI DIVOV - POD MORSKOU
HLADINOU“
14. jún 2018, Stará Lesná
Vanesa Kormošová - 3. miesto
Nina Ščepko - čestné uznanie

OSPRAVEDLNENIE
V čísle 6/2018 Informačného spravodaja občanov mesta Svit vyšiel článok
s titulkom Z dievčaťa s nadváhou sa
stala vicemajsterka sveta. Na žiadosť
respondentky sa redakcia ospravedlňuje za zmenu titulku, ktorý pôvodne
znel Vicemajsterka sveta v naturálnej
kulturistike.
ROČNÍK XVII - JÚL - AUGUST 2018

Mladí hokejbalisti bojovali
o titul majstra
Posledný júnový týždeň sa uskutočnili
záverečné kolá Podtatranských žiackych
hokejbalových líg (PŽHbL). V telocvični
CVČ vo Svite sa dňa 25. júna uskutočnilo
posledné 9. kolo PŽHbL hokejbalistov do
8 rokov, kde v priebehu sezóny 2017/18
súťažilo šesť tímov o medailové pozície.
Išlo o družstvá ZŠ Komenského Svit, SŠ
Mierová Svit, ZŠ L. Teplička, ZŠ Batizovce,
ZŠ Sp. Teplica, CVČ Lords Ball Svit. Každý
sa stretol s každým trikrát.
O dva dni neskôr prebehlo na hokejbalovom ihrisku vo Svite 9. záverečné
kolo PŽHbL v kategórii do 12 rokov za
účasti ôsmich základných škôl, a to SŠ
Mierová Svit, ZŠ Komenského Svit, ZŠ
Sp. Teplica, ZŠ Batizovce, ZŠ Lučivná, ZŠ
Štrba, ZŠ L. Teplička, ZŠ Vikartovce. Hralo
sa systémom každý s každým dvakrát.

Odovzdávali ocenenia
Po odohratí posledných ligových
zápasov v oboch kategóriách sa uskutočnilo záverečné vyhodnotenie líg za
prítomnosti prednostu mesta Svit Juraja
Peťka, zástupcov organizácie OZ Zober
loptu, nie drogy, Mateja Macichu, riaditeľky CVČ Andrey Michlíkovej, zástupcov
hokejbalového klubu MHbK Lords Ball
Svit, organizátorov súťaže a mnohých
ďalších.
Majstrom Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy v kategórii do 8 rokov
sa stalo družstvo ZŠ L. Teplička. Vicemajstrom kategórie U8 sa stal tím zo
ZŠ Batizovce, bronz si vybojovala ZŠ
Spišská Teplica. Boli vyhodnotení aj
najlepší hráči. Najlepšími strelcami
boli Filip Šleboda zo ZŠ Spišská Teplica
a Miroslav Čonka zo ZŠ Batizovce. Najlepšími útočníkmi sa stali Tomáš Sabo
a Jakub Božík, obaja zo ZŠ Komenského Svit. Najužitočnejším hráčom
sa stal Adam Smolár zo ZŠ L. Teplička. Najlepšími obrancami boli Ondrej
Spišák zo ZŠ Komenského Svit a Ondrej Michalko zo SŠ Mierová Svit a najlepšími brankármi Peter Nagy zo ZŠ
L. Teplička a Alex Pavličko zo ZŠ Sp. Teplica.
Titul majstrov PŽHbL U12 si vybojoval
nováčik súťaže zo ZŠ Vikartovce, ktorý
v tomto ročníku nenašiel premožiteľa.
Ligu vyhral bez jedinej prehry. Po odovzdaní medailí prednostom Mestského
úradu Svit a zástupcami OZ Zober loptu, nie drogy, boli vyhodnotení i najlepší hráči ligy. Cenu najlepších strelcov si
odniesli Daniel Smolár zo ZŠ Liptovská
Teplička a Jozef Pačaj zo SŠ Mierová
Svit, najlepších útočníkov Ján Benko zo

ZŠ Batizovce a Marcel Tencer zo ZŠ Komenského Svit. Za najlepších obrancov
boli vyhlásení Maroš Šebest zo ZŠ Vikartovce a Ľubomír Horňák zo SŠ Mierová
Svit. Najlepšími brankármi s najmenším
počtom inkasovaných gólov sa stali Tobias Bukovina zo ZŠ Vikartovce a Adam
Pažický zo SŠ Mierová Svit.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým hráčom oboch
žiackych podtatranských líg U8 i U12 za
bojovnosť, hru v duchu fair play, pedagógom za trénerské vedenie, riaditeľom
škôl za umožnenie ich účasti v tejto súťaži. Ďakujeme mládežníkom zo Strednej
odbornej školy vo Svite a ďalších odborných škôl v regióne za výpomoc pri organizácii jednotlivých kôl, vedeniu SOŠ
Svit a triednym učiteľom za umožnenie
ich účasti na ligách.
„Ďakujeme všetkým za podporu
mládežníckeho hokejbalu v tomto regióne, mestu Svit, primátorovi mesta Miroslavovi Škvarekovi, Slovenskej
hokejbalovej únii, OZ Zober Loptu,
nie drogy, Cent Taxi Svit Jozefovi Bujdošovi, Nadácii Chemosvit, CVČ Svit
a všetkým, ktorí nám akoukoľvek formou
pomohli a pomáhajú,“ uviedol Kalasz.
Všetkým želáme pekné prázdniny,
krásnu dovolenku a veríme, že sa v septembri opäť uvidíme. 		
LK

Výsledné poradie
Kategória U8: 1. ZŠ Liptovská Teplička,
2. ZŠ Batizovce, 3. ZŠ Spišská Teplica,
4. ZŠ Komenského, 5. CVČ Lords Ball Svit,
6. SŠ Mierová Svit
Kategória U12: 1. ZŠ Vikartovce, 2. ZŠ Batizovce, 3. ZŠ Komenského, 4. SŠ Mierová,
5. ZŠ Liptovská Teplička, 6. ZŠ Štrba,
7. ZŠ Spišská Teplica, 8. ZŠ Lučivná
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ZO ŽIVOTA V MESTE

História predškolskej výchovy vo Svite

Slávnostné odovzdanie novej budovy
I. materskej školy vo Svite - august 1958

Od oslobodenia Československej republiky venuje štátna správa veľkú pozornosť starostlivosti a výchove detí. Začala zakladať nové školy
aj detské opatrovne, v ktorých sa vtedajšia mládež mala pripravovať na
cestu života už od svojho najútlejšieho veku.
Sedemdesiatdva rokov starostlivosti
o najmladšiu generáciu sa zapísalo aj do histórie nášho malého podtatranského mesta
Svit. Vo Svite bola zriadená 16. septembra
1946 štátna detská opatrovňa s riaditeľom
Andrejom Kubínom. Zapísaných bolo 94
detí, o ktoré sa starala Paula Hašková a pestúnka Júlia Čižíková. Prevádzkový rozpočet
uhradil štát a vecný rozpočet hradila firma
Baťa národný podnik. Postarali sa o zariadenie, nábytok, hračky, darčeky na Deda Mráza, detský karneval a Medzinárodný deň
detskej radosti v sume 78 620 Kčs.
Základný školský zákon bol schválený
21. apríla 1948. Ten zjednotil všetky školy.
V tom čase bolo v opatrovni zapísaných

129 detí v dvoch triedach a riaditeľkou bola
Helena Pokojová, o rok neskôr bola riaditeľkou Eva Pobehová a učiteľkou Marta Vrlíková. Deti sa zapájali do verejného života
v meste, boli to rôzne vystúpenia k oslave
dňa Deda Mráza, k Vianociam, ku Dňu matiek či k 1. máju.

Po vojne počet detí stúpol
Od roku 1949 do 1958 boli v prevádzke 2 až 4 triedy a zapísaných detí bolo do
176. O darčeky pre deti sa pravidelne postarali Živena ČSSŽ, Tatrasvit, n.p., ČSČK
a Chemosvit, n.p., Svit.
Od 1. 9. 1955 bola riaditeľkou Zuzana
Fedorová, ktorá prestúpila v roku 1957

Zmena začína v našom vnútri
Žijeme v rýchlej dobe - rýchle autá,
rýchly internet, rýchle občerstvenie,
káva so sebou, rýchle riešenia - bohužiaľ, aj zdravotných problémov.
Staráme sa o vonkajšie veci - bývanie, záhrada, autá, značkové oblečenie,
doplnky, zábava s priateľmi. Zabúdame
sa zastaviť a popremýšľať. Čo vlastne
robím, prečo to robím a čo ma to stojí
- akú námahu, stres, vyčerpanie? Zabúdame, že nie sme len vonkajšou schránkou, ale máme svoje vnútorné pocity
a potreby.
Správne dýchanie, naťahovacie pózy,
posilňovanie vnútorných svalov, ktoré
nám chránia najdôležitejšie orgány, používanie éterických olejov pri masáži,
ale aj pri riešení zdravotných neduhov
alebo psychickej nerovnováhe - to je
len časť nástrojov, ktoré som sa naučila
využívať v každodennom živote.
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Počas dlhých rokov života v zahraničí som nazbierala veľa poznatkov a skúseností, ktoré by som
rada posunula ďalej a pomohla tak
skvalitniť život obyvateľov vo Svite
a jeho okolí.

do I. základnej školy. Potom sa riaditeľkou opatrovne stala Jolana Holubíková
s učiteľkami Agátou Kyškovou, pestúnkou
pani Myškárovou a pani Dudášovou. Kuchárkou bola pani Balážová, Ondrovičová
a Imrichová.
V ďalších rokoch v opatrovni pracovali
vychovávateľky pani Ivanová, Rusiniaková,
Gontkovičová.
V auguste 1958 bolo slávnostné odovzdanie novej budovy, I. materskej školy
vo Svite. Pásku prestrihol predseda MNV
pán Pipiš. A tu sa začínajú dejiny Materskej
školy na Mierovej ulici.
Prvou riaditeľkou MŠ bola Helena Šivecová, ktorá tu pracovala do roku 1966. Zapísaných tu bolo okolo 160 detí a v štyroch
triedach učili a vystriedali sa učiteľky: Kyšková, Vandrašková, Zacharová, Kisková, Skokanová, Matláková, Rindošová, Rusiniaková, Ivanová, Novotná, Martonová, Vrlíková
a Holicová. Kuchárky - Ulbrichtová, Mattová a Dračková, v tom čase čističky - Labová, Slobodníková, Misčíková. Kuričom bol
pán Grác, údržbárom bol pán Baláž.
Denný poriadok bol rozpracovaný podľa
harmonogramu v čase od 5.30 do 18.00 hod.
Triedy boli veľké, svetlé, každá mala spálňu,
šatňu, umývarku, na každom poschodí bola
jedna jedáleň, kuchyňa bola v suteréne
a používali aj výťah. Strava sa podávala trikrát denne, bola výživná a chutná. Na desiatu deti dostávali čerstvé ovocie a zeleninu.
O zdravotný stav detí sa staral MUDr. Slavkovský. Do MŠ chodili deti rodičov zamestnaných v národnom podniku Chemosvit,
Tatrasvit, VÚCHV, Mäsopriemyslu.
MZ
(pokračovanie v budúcom čísle)
v zahraničí som sa do svojho rodiska vrátila a snažím sa tu zúročiť rokmi nadobudnuté skúsenosti a zručnosti. Nájdete ma
v útulnom štúdiu vo Svite na Štúrovej ulici
s názvom Indoo.
VŠ

Čo v Indoo môžete nájsť?
Oddych. Relax. Uvoľnenie. Kľud. Pocit
domova. Posilnenie tela aj ducha. Hodiny
jógy, masáže, aromaterapia a ešte omnoho viac pre potešenie tela i duše.
Veľké zmeny začínajú malými krokmi.
Vaše kroky môžu smerovať do Indoo štúdia,
ktorého názov v preklade znamená “vnútorný domov”. Želám si, aby sa toto miesto stalo domovom, v ktorom vaše vnútro nájde,
po čom túži a čo vašu dušu urobí šťastnou.
Moje meno je Vierka, pochádzam z Batizoviec. Vo Svite som navštevovala základnú školu a trávila množstvo voľného času
s kamarátmi a rodinou. Po rokoch života
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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DNI MESTA SVIT
Aj tento rok sa v závere júna konali vo Svite Dni mesta. Tie boli už tradične sprevádzané ďalšími podujatiami. Významným bodom programu bolo piatkové slávnostné odovzdávanie Cien mesta a Cien primátora
mesta v Dome kultúry. Zoznámte sa s ocenenými v nasledujúcich krátkych príspevkoch o ich práci a živote.

Mária
Diczháziová

Magdaléna
Dvornická

Mária
Heldáková

Cenu primátora mesta Svit pre rok
2018 získala za angažovanosť pri kultúrno-spoločenských podujatiach seniorov v Klube seniorov Bôrik Svit - Pod
Skalkou.
Prišla do Svitu v roku 1963 a začala pracovať v Tatrasvite, kde strávila 42 rokov.
Viac ako 10 rokov pôsobila aj ako knihovníčka vo Svite – Pod Skalkou. V súčasnosti
je aktívnou členkou v Klube seniorov Bôrik
vo Svite – Pod Skalkou už osemnásty rok.
Vo výbore klubu od jeho založenia zastáva viacero funkcií – je kultúrnou referentkou, organizátorkou čitateľského klubu
pre mládež, členkou zábavnej skupiny
Svittasenior i tanečnej skupiny Mája. Taktiež je v klube iniciátorkou tvorivej dielne
a angažovala sa aj v Dychovej hudbe Sviťanka. Pani Mária je skvelá matka, babička
i prababička a vzorne sa stará o výchovu
vnučky Nikolky, ktorej rodičia zomreli.
V spoločnosti je veľmi obľúbená pre veselú povahu a vždy vie priateľom a známym
dobre poradiť.

Cenu primátora mesta Svit pre rok
2018 získala za aktívny prístup pri organizovaní spoločenského života seniorských organizácií mesta.
Žije vo Svite od roku 1956. V roku 1958
začala tiež pracovať v národnom podniku Tatrasvit, kde za dobré pracovné výsledky získala aj ocenenie „Najlepší pracovník
závodu“. Od roku 1972 pôsobila na Odbornom učilišti Tatrasvit ako majsterka odborného výcviku. Aj po odchode do dôchodku
v roku 1997 sa však venuje práci v prospech
mesta a jeho občanov. Už desať rokov je
členkou Klubu Absolventov Baťovej školy vo funkcii hospodárky, v tej istej funkcii
pracuje od roku 2008 aj vo výbore Jednoty
dôchodcov vo Svite, kde je súčasťou organizovania celomestských podujatí či brigádnickej činnosti pri zveľaďovaní nášho
mesta a jeho okolia. Pani Magdaléna je
dlhoročnou členkou zábavnej skupiny Svittasenior i tanečnej skupiny Mája. Veľmi aktívne pôsobí i v organizácii zdravotne ťažko
postihnutých.

Cenu primátora mesta Svit pre rok 2018
získala za dlhoročnú obetavú, nezištnú
prácu pri skvalitňovaní života obyvateľov
mesta a za charitatívnu činnosť.
Je v našom meste symbolom dobrovoľníctva a charity. Stojí za mnohými
iniciatívami a akciami v tejto oblasti, ako
napríklad potravinová zbierka „Podeľme
sa“, ktorá pomáha miestnym obyvateľom
v zložitej životnej situácii. Taktiež pôsobí
v Združení kresťanských seniorov vo Svite, ktoré vytvára spoločenstvo ľudí aktívne žijúcich svoju jeseň života. Pripravuje
stretnutia, výlety, posedenia. Pri jej osobe
treba vyzdvihnúť aj nezištnú a obetavú
prácu počas výstavby Kostola sv. Jozefa
robotníka vo Svite, kde spolu s manželom
Jánom obetovala mesiace služby. Bola
tiež poslankyňou Mestského zastupiteľstva vo Svite v prvých rokoch demokracie,
aktívne pracovala v rôznych mestských
komisiách a aj v súčasnosti je členkou Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a verejného poriadku.

Stanislava Lajčáková

Cenu primátora mesta Svit
pre Stanku prišiel prevziať jej otec
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Cenu primátora mesta Svit pre rok 2018 získala za mimoriadne
výsledky v oblasti športu a za reprezentáciu mesta doma aj v zahraničí.
Patrí k najvýznamnejším mladým nádejam slovenskej atletiky.
Tomuto športu sa venuje už od svojich 9 rokov. V súčasnosti pôsobí táto 22-ročná študentka fyzioterapie v Dukle Banská Bystrica.
Je reprezentantkou Slovenska vo viacerých disciplínach, najviac jej
však učarovali prekážkové trate. Viacnásobná majsterka republiky
sa predstavila už aj na halových majstrovstvách Európy v Belehrade
i na majstrovstvách Európy do 23 rokov v Poľsku, kde skončila na
17. mieste. Stanka je držiteľkou 2 slovenských rekordov vo vekovej
kategórii do 23 rokov, a to v behu na 100 m cez prekážky s časom
13,35 s a v behu na 60 m cez prekážky s časom 8,33 s. Vo svojom
mladom veku je táto odchovankyňa svitského trénera Ladislava
Potočného už dnes 6. najlepšou Slovenkou v historických tabuľkách v behu na 200 m s časom 24,64 s.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

22. - 23. JÚN 2018

Ing. Pavol

Cenu primátora mesta Svit pre rok
2018 získal za celoživotný prínos v oblasti
rozvoja mesta.
Nastúpil do funkcie prednostu MsÚ
v januári 1991. V tomto období prechodu
zo štátnej správy na samosprávu musel
zabezpečovať mimoriadne náročné úlohy
v nadväznosti na novú organizačnú štruktúru a štatút mesta Svit. V súvislosti s tým
išlo najmä o zriadenie Mestského úradu,
Mestského podniku bytového hospodárstva a Mestskej polície. Musel sa vysporiadať s decentralizáciou štátnej správy

na samosprávu pri zriadení Stavebného
úradu, matriky, ale aj organizácií v oblasti
sociálnej starostlivosti ako napríklad Zariadenie opatrovateľskej služby či Dom
opatrovateľskej služby. Po dvanástich rokoch vo funkcii prednostu začal pracovať
na technickom úseku Mestského úradu,
kde sa podieľal na projektoch ako rozšírenie podjazdu do časti Pod Skalkou, zriadenie káblovej televízie, plynofikácia mesta,
výstavba cyklistického chodníka i minifutbalového ihriska pri ZŠ Komenského.
V neposlednom rade treba spomenúť
zmenu systému vykurovania v meste, rekonštrukciu budovy pošty a Domu kultúry, výstavbu kostolov, nájomných bytov či
inštaláciu sôch Jána Antonína a Tomáša
Baťu a mnoho ďalších projektov.

Primátor tiež slávnostne udelil čestné
občianstvo, schválené poslancami mestského zastupiteľstva, Adamovi Ramsovi,
primátorovi poľského partnerského mesta
Knurów za zásluhu na rozvoji družobnej
spolupráce medzi partnerskými mestami.

V slávnostnom programe, ktorý sprevádzal piatkové odovzdávanie cien, účinkoval
slovenský operný spevák Martin Babjak. Prítomných celým večerom sprevádzal slovenský herec a recitátor Jozef Šimonovič.

Sadloň

Ing. Ladislav Jašš
Cenu mesta Svit pre rok 2018 získal za
významný osobný prínos pre hospodársky
a kultúrny rozvoj Svitu a spoločnosti Chemosvit.
Narodil sa v roku 1958 v Košiciach
a detstvo prežil v dedinke Gaboltov v okrese
Bardejov. Študoval na gymnáziu v Bardejove, potom pokračoval na Vysokej škole ekonomickej, Fakulte ekonomiky výrobných
odvetví. Po jej úspešnom ukončení nastúpil
ako inžinier ekonómie do Chemosvitu, kde
pracuje dodnes a v súčasnosti zastáva funkciu riaditeľa účtovníctva a daní. „Keď som
prišiel prvýkrát do Svitu a na autobusovej
stanici som sa ľudí pýtal, kde je Chemosvit,
tak na mňa divne pozerali, ukázali na veľkú
AB-čku, ktorá je dominantou mesta a všetci
to vedeli, len ja nie,“ povedal Ladislav Jašš
s úsmevom. „To, že som prišiel do Svitu, je
aj zásluhou môjho vtedajšieho vedúceho
diplomovej práce, ktorý mi odporúčal, aby
som šiel do firmy, ktorá ma kultúru, zabehnutý systém riadenia, úroveň a našiel som
ROČNÍK XVII - JÚL - AUGUST 2018

tu veľa poctivých serióznych ľudí, ktorí
mi radili, s ktorými sa dalo spolupracovať
a v podstate s nimi spolupracujem dodnes,“
dodal.
Pracoval aj na rôznych pozíciach pri zakladaní nových dcérskych spoločností, ktoré po privatizácii Chemosvitu ako štátneho
podniku vznikali. Dve volebné obdobia
pracoval ako poslanec, člen komisie finančnej a stavebnej. Pričinil sa významným spôsobom pri transformácii Bytového podniku
na obchodnú spoločnosť. „Chcel by som
poďakovať za ocenenie, ktoré sa mi dostalo, je to pre mňa pocta. Ďakujem kolegom
a vedeniu Chemosvitu, že ma vôbec na
toto ocenenie navrhli, svojim kolegom na
meste a rovnako aj poslancom za to, že ma
schválili. Chcel by som ešte povedať jednu
vec – táto práca ma bavila, baví a bolo mi
cťou robiť pre mesto Svit, pretože mi to robilo radosť a stretával som ľudí, ktorým som
takisto možno odovzdal kus dobrej nálady
a optimizmu. Ďakujem,“ dodal na záver.
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du. Po ukončení
školy pôsobil 2 roky
v Seredi v poddôstojníckej škole, kde
vychovával poddôstojníkov pre západný vojenský okruh.
Tam sa zapojil aj do
práce zväzu mládeže
a to ho sprevádzalo
aj v Chemosvite, kde
pracoval v obrábacích dielňach a bol
členom ZO KOVO.
V podniku spočiatku
pôsobil ako rysovač
a dielenský kontrolór. Po 2 rokoch
začal pracovať v celozávodnom výbore
mládeže, kde pôsobil
od roku 1973. V roku
1981 prešiel z poverenia Chemosvitu do
funkcie na Mestský
národný výbor a stal
sa aj poslancom vtedajšieho Mestského národného výboru. Po návrate do Chemosvitu
pracoval ako redaktor v podnikových novinách a postupne začal fotografovať a dokumentovať život zamestnancov vo firme,
ale aj v meste Svit. Je spoluautorom knihy
História jednej myšlienky, ktorá bola vydaná pri príležitosti 80. výročia vzniku mesta
a prispel aj do knihy 80 rokov Chemosvitu.

Mgr. Miroslav Jurčák
Cenu mesta Svit pre rok 2018 získal za
celoživotné tvorivé výsledky v oblasti verejno - prospešnej činnosti, publicistiky
a za aktivity v oblasti sociálnej, vo funkcii
predsedu Základnej organizácie jednoty
dôchodcov Slovenska.
Narodil sa vo Svite v roku 1947. Vyučil
sa tu za sústružníka, potom nastúpil na
dennú strojnícku priemyslovku do PopraCenu mesta Svit za rok 2018 získal za
inovatívny rozvoj mesta vo funkcii primátora, ako aj pri príležitosti významného
životného jubilea.
Žije vo Svite od narodenia v roku 1948.
Po ukončení základnej školy navštevoval strednú všeobecnovzdelávaciu školu
a potom študoval na Pedagogickej fakulte v Prešove predmety fyzika a chémia.
Do práce nastúpil tiež vo Svite na Základnej škole na ul. Mierovej, kde pôsobil
niekoľko rokov a má odtiaľ veľmi pekné
spomienky na kolegov, kolegyne a najmä
na žiakov.
„Samozrejme ako každého, aj mňa
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V 90. rokoch po skončení diaľkového štúdia
práva na Univerzite Komenského v Bratislave sa rozhodol využiť voľný čas aj na
trénovanie basketbalu. V súčasnosti stále
prispieva článkami do podnikových novín
Chemosvit a tiež do mestských novín, ktorých je spoluzakladateľom. Po odchode do
dôchodku ho výbor Jednoty dôchodcov
Slovenska vo Svite zvolil za predsedu a tým
je teraz už štvrtýkrát po sebe. „Myslím si, že
Jednota dôchodcov Slovenska je významná organizácia na území mesta a vďaka
aktívnym členom výboru vznikajú veľmi
pekné akcie. Teraz sa nám napríklad rysuje
veľmi krásna akcia - športová olympiáda,
ktorú rozvíja aj náš primátor Miroslav Škvarek spolu s primátorom mesta Partizánske
a Klubom Absolventov Baťovej školy,“ dodal. „Moje poďakovanie jednoznačne patrí
zamestnancom Chemosvitu, kde som odpracoval 40 rokov, najmä redakcii podnikových novín, kde som strávil 30 rokov a päť
rokov na bývalom Mestskom národnom výbore, čo mi dalo veľa pre ďalší rozvoj môjho
myslenia a pôsobenia v živote. A v konečnom dôsledku by som chcel poďakovať aj
Jednote dôchodcov Slovenska, ktorá ma
na Cenu mesta navrhla. Udelenie Ceny
mesta je pre mňa veľké ocenenie a nielen
pre mňa, ale aj mojich rodičov, ktorí do Svitu prišli krátko po vzniku Svitu a založili si
tu rodinu. Teraz tu mám aj ja svoju rodinu
a mesto Svit je pre mňa veľkou doménou.
Aj preto som mu venoval všetky svoje sily,“
uviedol Miroslav Jurčák na záver.

PaedDr. Rudolf Abrahám
lákala nejaká taká zaujímavá práca a dal
som prednosť andragogike, to znamená
pedagogike dospelých. Začal som teda
pracovať v Chemosvite na personálnom
úseku v oblasti výchovy a vzdelávania
dospelých,“ uviedol Rudolf Abrahám.
Prešiel na tomto úseku viacerými funkciami, naposledy vykonával funkciu šéfa
sociálneho odboru. „Vtedy sme ako firma
dostali dvakrát od ministra práce, sociálnych vecí a rodiny titul „zamestnávateľ
ústretový rodine“. Mal som možnosť raz
osobne od ministra
prevziať túto cenu
- to je taká veľmi
pekná spomienka
na moje účinkovanie v Chemosvite,“
spomína.
Osem rokov pôsobil ako poslanec
Mestského zastupiteľstva a potom bol
zvolený za primátora mesta. „Toho
všetkého, čo sme
v našom meste urobili a postavili za
tých 8 rokov, počas
ktorých som bol
primátorom, je veľa.
Dovolil by som si
uviesť zopár takých

najdôležitejších vecí, ktoré významne
ovplyvnili chod mesta, ako napríklad rekonštrukciu Pavilónu „C“ hotela Mladosť,
pridelenie 80 nových bytov mladým rodinám, výstavbu cyklistického chodníka,
opravy budovy pošty a Bytového podniku, opravu objektu Domu kultúry, úpravu
parku J. A. Baťu, rekonštrukciu Penziónu
2, vytvorenie 30 nových bytových jednotiek, rekonštrukciu priestoru autobusovej
stanice, oboch základných škôl, postavenie nového bytového domu, rekonštrukcia pavilónu „A“ Hotela Mladosť, či
ulice SNP, ul. Štúrovej, vytvorenie pešej
zóny v časti Pod Skalkou, výstavbu kompostárne, rekonštrukciu ul. Kpt. Nálepku,
opravu budovy MsÚ či vybudovanie centra mesta pre Domom kultúry,“ uvádza
Abrahám.
Najradšej oddychuje a relaxuje na záhrade, kde často chodieva s manželkou či
deťmi. „Toto podtatranské Baťove mesto
je moje rodné mesto, tu som prežil svoje detstvo, dospievanie, tu mám svoju
rodinu, priateľov, spolupracovníkov. Samozrejme, že človek sám dokáže veľa, ale
v spolupráci s dobrými spolupracovníkmi
a priateľmi toho dokáže podstatne viac.
Chcel by som všetkým tým, s ktorými
som spolupracoval, ktorí sa podieľali na
mojom úspechu, poďakovať a povedať,
že môj úspech je aj ich úspechom,“ dodal
na záver.
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Cenu mesta Svit za rok 2018 získala za
dlhoročnú aktívnu prácu vo výchove, vzdelávaní a rozvoji stredného odborného školstva a šírenie dobrého mena mesta nielen
doma, ale aj v zahraničí.
Narodila sa na Orave, v Nižnej, kde chodila aj na základnú školu. Stredoškolské
vzdelanie získala na gymnáziu v Trstenej a v
štúdiu pokračovala na Univerzite Komenského v Bratislave, kde skončila aprobáciu
učiteľský smer matematika – fyzika. V Bra-

RNDr. Eva Nebusová
tislave stretla svojho
manžela, ktorý pochádzal z Popradu
a tak sa presťahovali
pod Tatry. Začala
pracovať vo Svite na
vtedajšom Strednom
odbornom
učilišti
textilnom. „Tá práca
bola úžasná, lebo
deti na učilišti boli
skutočne skromné,
príjemné, vedeli sa
viac odovzdať. Boli
úprimné, pochádzali
zo všetkých týchto
okolitých spádových
dolín, boli zo všelijakých, aj zlých sociálnych pomerov a bol tam úžasný kolektív,“
hovorí Eva Nebusová s úsmevom.
V roku 1999 bola na textilnom učilišti
zvolená za zástupkyňu riaditeľa. Po šiestich
rokoch prišlo nariadenie z Prešova, že tri
stredné školy vo Svite idú zlúčiť do jednej.
„Riaditeľom sa vtedy stal Miloš Čičmanec,
ktorého podmienkou bolo, že budem jeho
zástupkyňou. V tom období som mala za
úlohu sťahovanie budov. Vtedy ma pán
riaditeľ poveril manažovaním sťahovania

Ľudová hudba Jánošík
Cenu mesta Svit za rok 2018 získala za
významné pričinenie sa o kultúrny rozvoj
a reprezentáciu Svitu doma i v zahraničí.
Ľudová hudba pochádza zo Svitu a v súčasnosti pôsobí v zložení Ján Hurajt, Tomáš
Koky a Ján Fronc. Jej dlhoročným vedúcim
bol Pavol Šivec.
„V roku 1998 sme sa osamostatnili, odišli
sme z Ľudového súboru Jánošík a hrali sme
v zložení Ján Fronc, Pavol Šivec, Marta Ištvá-
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školy textilnej, školy chemickej a to bola
ozaj veľmi, veľmi silná záťaž. Doslova sme
bojovali, vláčili sme každú jednu stoličku,
stôl. Bolo to ťažké, ale veľmi pekné obdobie,“ spomína.
V roku 2014 bola Eva Nebusová oficiálne
zvolená do funkcie riaditeľky. V roku 2013
hrozilo, že škola bude zrušená. Vtedy si zaumienila, že s tým bude bojovať a vytvorila si
víziu - udržateľný počet žiakov na hladine
320, rekonštrukcia starých baťovských budov. Jej tajným snom vždy bolo, aby sa Baťove meno opäť vrátilo do Svitu, aby škola
získala názov Baťova škola a aby dokázala
vytvoriť pred deti dobré podmienky k štúdiu - v podstate, aby škola fungovala.
„Decká sú úplne úžasné a keď im dáte
priestor, aby zrealizovali svoje myšlienky,
trošku ich treba samozrejme podporiť. Ale
tie deti dokážu úžasné veci a sme na nich
pyšní,“ dodáva aj v mene celého kolektívu.
„Myslím si, že celá táto inštitúcia funguje
vďaka úžasnej partii ľudí, ktorá tu je, či už
žiackej alebo učiteľskej a myslím si, že preto
nás to tak posúva dopredu a preto máme
tie ocenenia, ktoré máme. Nemám pocit, že
robím niečo nad rámec. Robím prácu, ktorá
ma nesmierne teší, rada pracujem s deťmi
či s ľuďmi. Keby ma to netešilo, už tu určite
nie som,“ dodáva na záver.
stávkami. Stretli sme tam rôzne významné
osobnosti ako napríklad bývalý prezident
Medzinárodného olympijského výboru
Juan Antonio Samaranch, Alberto Tomba,
monacký princ a ďalšie osobnosti vrátane
všetkých našich prezidentov,“ dodal Ján
Hurajt.
Podľa Šiveca bodovala Ľudová hudba
Jánošík najmä tým, že hrajú na typických
slovenských ľudových nástrojoch ako fujara, gajdy, gajdica či píšťalky, pričom všetko
toto je opradené zvučným ľudovým spevom. „Nesmierne si vážime, že sme získali
Cenu mesta. Jednu cenu sme už dostali,
a to Cenu primátora, ale toto je obrovská
pocta a chcem aj s kapelou veľmi pekne
poďakovať za toto významné ohodnotenie,“ uzatvára Ján Fronc.

niková, Ján Hurajt a vtedy sme v podstate
boli po prvýkrát na olympijských hrách
v Nagane v Japonsku. Takto pokračujeme
do dneška, so zmenami v obsadení – v roku
1999 odišla Marta Ištvániková, Pavol Šivec
odišiel pred 4 rokmi a v tomto aktuálnom
zložení pôsobíme už 4 roky,“ uviedol Ján
Fronc.
Počas určitého obdobia sa v ľudovej hudbe vystriedali aj Miro Baloga, pochádzajúci
z Víťaza, momentálne účinkujúci v Štátnom
komornom orchestri v Žiline, taktiež vynikajúci cimbalista Marcel Komendant. Na
posledných olympijských hrách s nimi hral
tiež vynikajúci cimbalista Vlado Homola zo
SĽUK-u.
„Možno sme mali
šťastie, že sme boli
v takých ďalekých
krajinách, kde sme si
ani nepredstavovali, ani nikto nečakal,
že pôjdeme práve
my – či už to bolo
Japonsko, Austrália,
USA alebo neskôr
aj Kanada,“ povedal
Pavol Šivec. „Boli sme
na ôsmich olympijCenu mesta Svit za Ľudovú
ských hrách, letných
hudbu Jánošík prišiel prevziať
aj zimných, od roku
syn Jána Fronca
1998 s malými pre-
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Sobotný program osláv Dní mesta sa odohrával v areáli Iskra Arény
a ponúkol kultúru a zábavu pre malých aj veľkých. V dopoludňajších
hodinách si na svoje prišli najmä deti, pre ktoré boli pripravené rôzne
detské atrakcie, popoludní sa bolo pre ne pripravené jarmočné divadlo
z dielne Teáter Komika. S tanečnými číslami sa na pódiu predviedli
aj žiaci úspešnej Súkromnej umeleckej školy Fantázia. Návštevníkov
sprevádzal programom známy herec a zabávač Jožo Pročko.
Najmä staršiu generáciu určite potešili
slovenské evergreeny v podaní Dušana
Grúňa. Helena Vrtichová roztancovala
pod pódiom aj mladšie ročníky. O zábavu
však nebola núdza, ani keď sa na scéne
zjavil jeden z najpopulárnejších slovenských zabávačov a imitátorov Štefan
Hruštinec.
Fanúšikovia skupiny Elán si prišli vypočuť a zaspievať známe „elánovky“ v podaní kapely Castelans Revival Band, po
ktorej nasledovalo hudobné vystúpenie
sympatickej Simy Martausovej, aktuálnej
držiteľky titulu speváčka roka. Večer vyvrcholil jedinečným koncertom. Na pódiu
sa predstavil Rico Sanchez, ktorý v minulosti spolupracoval so svetovou hviezdou
Gypsy Kings a predviedol neopakovateľnú show plnú horúcich rytmov a temperamentu.
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Nadšenci dobrého jedla si mohli pochutiť na primátorskom guláši, či iných
dobrotách, ktoré ponúkali okolité stánky.
Návštevníci si mohli obzrieť aj remeselné
minitrhy, do ktorých sa ukážkami pletiarstva či iných ručných prác zapojili aj študenti a učitelia Strednej odbornej školy.
Únia žien pripravila súťaže pre deti, v ktorých mohli získať sladkú odmenu. Centrum voľného času pripravilo aj dobový
fotokútik na tému 120. výročia J. A. Baťu
a v stánku Slovenského červeného kríža
si návštevníci mohli vyskúšať, ako podať
človeku prvú pomoc. Nechýbali ani lukostrelci, pri ktorých si veľkí i malí mohli
skúsiť vystreliť šípmi z lukov na pripravené terče. Počasie v sobotu síce nebolo
veľmi priaznivé, ale Sviťanov neodradilo
ani to a areál Iskra arény navštívili v hojnom počte.
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Nadchýna sa krásou v maličkostiach,
ktoré dokáže premeniť na veľké veci. Tak
vznikla aj pieseň Normálny život, kde
spomína starého otca. „Zistila som, že
ma v živote napĺňa jednoduchosť. Pieseň som mala v hlave i srdci, dala som ju
len na papier,“ povedala.
Úsmevom pozitívne naladí nejedného
človeka, charakterizuje ju neuveriteľný
pokoj, skromnosť a pokora. „Rodičia ma
vychovávali vo viere. V osemnástich
rokoch som sa dostala do veľmi dobrej partie. Títo mladí ľudia mali radosť
z obyčajných vecí. Chodievali sme na
túry, modlili sme sa, spievali, stanovali. To nás robilo šťastnými. Ostalo to vo
mne do dnešného dňa. Sú to maličkosti,
ale veľmi pekné,“ doplnila.

Svit jej učaroval

Sima Martausová: V živote
ma napĺňa jednoduchosť
Obľúbená, charizmatická a takmer
vždy usmiata Sima Martausová zavítala do
nášho mesta počas Dní mesta Svit. Je známa nežným prejavom a vystupovaním.
Slovenská pesničkárka pochádza z Považskej Bystrice. Získala viacero ocenení.
Stala sa napríklad víťazkou hudobnej
súťaže Gospel talent a na slávnostnom
udeľovaní výročných cien Zväzu autorov a interpretov získala cenu v kategórii
Speváčka roka.
Stať sa speváčkou nebolo jej životným
snom. Začalo to túžbou tvoriť. „Zistila
som, že hudba, tvorenie piesní i spievanie napĺňa moje srdce radosťou a pokojom. Rozhodla som sa, že sa hudbe budem venovať naplno,“ zaspomínala na
svoje začiatky.
Piesne, ktoré skladá, sa rodia na rôznych miestach. „Vôbec nezáleží na tom,
či som v aute alebo kuchyni. Text mi napadne kdekoľvek. Stalo sa mi, že som
bola na lúke a pieseň sa zrodila akoby
sama,“ prezradila s tým, že od prvotnej
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verzie sa pieseň mení, aj keď len kozmetickými úpravami.

Vystúpila na Mont Blanc
Slovenská speváčka miluje horské
prostredie. „Vždy sa teším, keď môžem
spievať v okolí Tatier, pretože koncerty
spájam s turistikou. Pred tým, ako som
mala vystúpenie vo Svite, objavovala
som krásy tatranských hôr,“ uviedla.
Prednedávnom vystúpila na najvyšší
vrch Álp a Západnej Európy. Odniesla si
nezabudnuteľné zážitky. „Kamarát, ktorý je horským vodcom, mi oznámil, že
sa chystá na Mont Blanc. Mohla som sa
pridať, dal mi len pár dní na premyslenie. Túžila som to absolvovať, bola by
škoda, keby som príležitosť nevyužila,“ dodala s tým, že hoci ju sprevádzala
výšková choroba, svet zhora je nádherný.

Na vystúpeniach hráva na gitare, ale
obľubuje aj iné hudobné nástroje. „Minulý rok sme mali turné s Dievčenským
speváckym zborom. Jednu pieseň som
hrala na klávesy. Veľmi ma láka klavír,
s kamarátom som sa dohodla, že ma
bude doučovať,“ poznamenala s tým, že
v roku 2013 sa spoznala s jej manažérom
Jozefom Šebom, ktorý ju zoznámil s kapelou, s ktorou hráva do dnešného dňa.
Koncert vo Svite si užila a okolie zamilovala. „Cítim sa tu veľmi príjemne a ďakujem všetkým, ktorí sa prišli zabaviť či
zaspievať si. Sviťania žijú v nádhernom
prostredí, sú obklopení horami. Každý
by si mal také prostredie vážiť,“ uzavrela
Sima Martausová. 		
DP

Maličkosti premieňa na veľké veci
Počas benefičného športového projektu Parasport24 Tour napísala text piesne Spojiť sily. Rozhodla
sa ju venovať hendikepovaným športovcom,
ktorých spoznala. Inšpirovala sa atmosférou
a životnými príbehmi.
„Na túto akciu chodievam takmer každý rok.
V priebehu týždňa sa absolútne búrajú bariéry
medzi ľuďmi. Pieseň
som zložila už dávnejšie, ale práve tu som sa
spojila s Martinom Harichom a vznikol duet,“
skonštatovala Sima.
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pobreží Stredozemného mora. Zarábal
som malé peniažky, ale tešilo ma to.
Boli to veľmi pekné roky, rád na to spomínam,“ doplnil.

Každý koncert je výnimočný

Temperamentný Rico Sanchez
vytvoril výnimočnú atmosféru
Sobotný večer osláv Dní mesta vyvrcholil jedinečným koncertom, ktorý bol
plný horúcich rytmov a temperamentu. Do malého mestečka pod Tatrami
zavítal Rico Sanchez, ktorý spolupracoval so svetovou hviezdou Gipsy Kings.
K hudbe ho priviedli rodičia, keď mal
desať rokov. „Otec mi povedal, že ak sa
budem dobre učiť, dostanem gitaru.
Snažil som sa dosahovať dobré výsledky. Slovo dodržal, kúpil mi gitaru a začal
som hrať,“ zaspomínal Rico a dodal, že
spočiatku hrával so susedom.
V štrnástich rokoch sa stal najmladším
členom národného ľudového súboru.
O dva roky neskôr zložil prvú pieseň. „Keď
som začal tvoriť, bol som veľmi mladý.
Piesne som si písal sám. Postupne som
začal chodiť na akcie, kde som vystupoval,“ prezradil temperamentný spevák.
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Rico spolu so skupinou vystupoval
aj na známych európskych festivaloch.
Okrem toho predviedol svoju show
v Rusku, Bielorusku, Poľsku, Českej republike i mnohých ďalších krajinách. „Každý
koncert je niečím výnimočný. V kluboch
je menej ľudí, kontakt je osobnejší. Na
druhej strane, keď na veľkých koncertoch vidím, ako tisícky ľudí kričia, spievajú, bavia sa a tancujú, napĺňa ma to.
Užívame si nezabudnuteľnú atmosféru,“ skonštatoval.
Slovensko už navštívil, no vo Svite koncertoval prvýkrát. „Veľmi sa mi tu páči. Je
to síce malé mesto, ale okolité prostredie je nádherné. Som veľmi energický
a temperamentný človek, som rád, že
aj v chladnom počasí môžem pozitívne
naladiť ľudí,“ uzavrel Rico Sanchez.
Dominika Pacigová
foto na stranách 11 - 18:
Dominika Bodyová, Adam Kačmarák,
Peter Kostka, Adam Tomajko

Študoval i vystupoval
Precestoval mnoho krajín. Na rok sa
usadil v Austrálii, kde zbieral nové skúsenosti. „Vystupoval som sám, ale aj
so skupinou. Zbieral som nové zážitky
v Melbourne aj Viktórii. Ročná skúsenosť bola pre moju budúcnosť veľmi
prospešná. Všetko, čo sa človek v mladosti naučí, môže využiť v nasledujúcich rokoch života,“ vysvetlil.
Popri hudobnej kariére sa však aj
vzdelával. „Študoval som napríklad vo
vtedajšej Juhoslávii a hrával som na
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Jún v Centre voľného času bol pestrý
Centrum voľného času vo Svite si
pre všetky vekové kategórie pripravilo rôznorodé činnosti. V priebehu
mesiaca jún bolo z čoho vyberať.
Začiatok júna patril oslave Medzinárodného dňa detí a CVČ sa svojimi aktivitami podieľalo na tomto podujatí.
Pre deti boli prostredníctvom cesty trpaslíkov pripravené tvorivé dielne, kde

si mohli podľa vlastnej fantázie dotvoriť
sadrové srdiečka servítkovou technikou.
Pre všetkých účastníkov bol pri spomienke 120. výročia narodenia Jána
Antonína Baťu pripravený stánok. Bol
zariadený v štýle, ktorý mal pripomínať
obdobie, v ktorom žil jeden z najúspešnejších podnikateľov. Záujemcovia si
mohli vyskúšať, ako sa kedysi sedelo
v drevených laviciach a písalo atramentom. Spomienku na J. A. Baťu pripomínala
aj premietaná prezentácia na retro plátne
o jeho živote a pôsobení v rôznych mestách. Účastníkov podujatia zaujali veci
v stánku a nejeden si vyskúšal sedenie
v drevenej lavici. Zároveň sa mohli odfotiť
s pripravenými humornými rekvizitami.

Robia nábory
a spolupracujú so seniormi
Nedá sa nespomenúť aj spolupráca so
seniormi vo Svite. Vláčik, ktorý zo stanice

Detský famózny svet hodnotil a plánoval
Občianske združenie Detský famózny svet (OZ DFS) pôsobí pod týmto názvom vo Svite od roku 2006. Jeho cieľom je podpora detskej a mládežníckej tvorby, aktivít, podujatí, ale aj podpora dospelých. V priestoroch
Spolcentra vo Svite sa 20. júna konalo jeho jubilejné valné zhromaždenie.

vypravoval skutočný výpravca v železničnej uniforme, tiež zabezpečili členovia
Základnej organizácie Jednoty dôchodcov
na Slovensku vo Svite. Sme im vďační aj za
inú pomoc a spoluprácu.
Týždne aktivít v CVČ sa uskučnili od 28.
mája do 8. júna. Rybári vo svojom záujmovom útvare ukazovali, ako ísť na ryby. Mládežníci z Mládežníckeho parlamentu robili
v SOŠ vo Svite nábor do parlamentu. Bol
úspešný, keďže išlo o druhé kolo v tomto
roku a prijali medzi seba nových členov.
Počas ďalších dní prebiehal deň otvorených dielní, kde si deti vyskúšali praktické
zručnosti, zabavili sa s hokejbalovým tímom, ktorý tiež spojili s náborom. Všetky
aktivity mali svoj účel a cieľ. Veríme, že sa
ho podarilo naplniť.
V priebehu leta sú v ponuke tri turnusy prímestského letného tábora v prvých
troch júlových týždňoch. Bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke alebo priamo v kancelárii CVČ v priestoroch
mestského úradu.
J. Koreňová
Zapísal sa do Guinnessovej knihy rekordov
v tancovaní karičky. V rámci rozvoja činnosti
a podpory uchovávania ľudových tradícií
realizoval päť projektov. Obnovil vianočné tradície Jasličkovania a Koledovania
v Tatranskom regióne. Na medzinárodnom festivale detských folklórnych súborov Krojované bábiky hostil štyri súbory.
O súbore vydali tri elektronické pohľadnice
k štátnym sviatkom. V minulom roku vystúpil 38-krát. Je členom medzinárodných
inštitúcií a reprezentoval v jedenástich krajinách Európy.
V tomto období prebieha zápis nových záujemcov do spomínaných záujmových útvarov na webe www.dfssvit.sk
a zaslaním prihlášky do zvoleného záujmového útvaru do 20. 9. 2018.

Poďakovanie

Zúčastnili sa ho hlavní zástupcovia
organizačnej a kontrolnej zložky. Cieľom
bolo hodnotenie činnosti za päťročné
obdobie, schválenie strategických plánov činností a hospodárenia, ako aj voľby
do orgánov združenia na ďalšie obdobie.

WOR sa venuje šíreniu a edukácii ľudovo
- umeleckých remeselných i výtvarných
techník. Média štúdio DFS sa zameriava na
spracovávanie fotografií, videí grafickými
spôsobmi a ich prezentáciu vo verejných
sférach pre všetky vekové kategórie.

Diskutovalo sa
o záujmových útvaroch

Zachovávajú folklórne tradície

Veľkým prínosom bola účasť čestných
členov združenia. Plodná diskusia na tému
záujmových útvarov, ktoré OZ DFS združuje. Ide o Tanečnú skupinu Štýl, ktorá sa
zaoberá mimoškolskou činnosťou prezentujúcou tanečné štýly, a to klasický,
džezový, scénický a kreatívny tanec. VYTROČNÍK XVII - JÚL - AUGUST 2018

Za najdlhšie pracujúci záujmový útvar sa
považuje súbor Jánošíček s 22 ročnou históriou. Oživuje folklórne tradície v zložkách
hudba, spev, tanec. Zasahuje až do oblasti
divadla, ktorému sa v minulom roku podarilo prezentovať na deviatich festivaloch,
pričom štyri boli medzinárodné. Súbor
získal tri strieborné miesta a Cenu poroty.

V rámci združenia sme predstavili činnosti, ktoré združenie vyvíja v projektovej, edukačnej, eventovej i propagačnej
oblasti. Nechýbala ani sféra umeleckého
turizmu a relaxácie na základe donorov
a partnerov z celého Slovenska i zahraničia. Poďakovanie patrí aj tým, ktorí OZ
podporujú v rámci kampane Venuj 2%.
Podpora ho posúva na vyššiu úroveň
pokrytia činnosti a kultúrneho rozvoja,
vyžitia členov i samotnej slobodnej organizácie združenia k vybudovaniu nezávislej stabilnej inštitúcie na všetkých
úrovniach.		
dfssvit

Pedikúra Medi Ped ponúka služby:
mokrá pedikúra, zarastajúci necht,
šponovanie, lakovanie nechtov, protetika
nechta. Nájdete ma - Obchodné

centrum A1 Svit - oproti Bille, 1. p.,
tel.: 0905 697 134, 0910 426 157.
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Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA
Na 39. zasadnutí dňa 21. júna 2018 sa
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit (ďalej len
ako „MsZ“) zaoberalo najmä zmenou územného plánu mesta a schválením investičného úveru v celkovej výške 600 000,- €
na odkúpenie komerčných nebytových
priestorov a technickej vybavenosti 84-bytového nájomného domu, ako aj financovanie rekonštrukcie Domu smútku vo Svite.

MsZ vzalo na vedomie
l správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia uznesení MsZ mesta Svit
l stanovisko hlavného kontrolóra k investičnému úveru Mesta Svit
l správu o prerokovaní návrhu zmeny
územného plánu mesta a výsledok preskúmania Okresným úradom v Prešove

MsZ schválilo
l zmenu územného plánu mesta a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit
č. 9/2018, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná
časť územného plánu
l plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na II. polrok 2018
l predaj pozemku parc. č. 117/301 o výmere 82 m2 za cenu spolu 1558,- € vlastníkom
rodinného domu na ulici Mierovej vo Svite,
súp. č. 78 ako prípad osobitného zreteľa
l predaj priľahlého pozemku k parcele
č. 229/74 k bytovému domu súpisné číslo
225 na ulici Komenského vo Svite v celkovej
cene 2595,60 €

l nájom nebytového priestoru o výmere
31,36 m2 na 2. poschodí budovy Zdravotného strediska za účelom prevádzkovania
masérskych služieb vo výške 19,702 €/m2/
rok ako prípad osobitného zreteľa
l úpravu Programového rozpočtu Mesta
Svit nasledovne: vo výške 25 tis. € na zabezpečenie projektových dokumentácií, vo
výške 10 tis. € na zabezpečenie Vianočnej
výzdoby mesta Svit II. etapa a na zabezpečenie splácania úveru ŠFRB
l prijatie úveru vo výške úverového rámca maximálne 600 000,- € od Slovenskej
sporiteľne, a.s., za účelom financovania
investičných aktivít mesta Svit za týchto
podmienok: fixná úroková sadzba 1,00%
p.a., splatnosť 10 rokov, na odkúpenie komerčných nebytových priestorov a technickej vybavenosti 84-bytového nájomného
domu a na rekonštrukciu Domu smútku
l predaj priľahlého pozemku k bytovému
domu súpisné číslo 239 na ulici Štúrovej vo
Svite v celkovej cene 185,92 €

MsZ konštatovalo
l že Mesto Svit je pripravené vlastníctvom
pozemku parc. č. 406/2, druh pozemku ostatné plochy - 37 734 m2, pozemku parc.
č. 406/5, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria - 15 098 m2 a schváleným ÚP
mesta z 28.9.2017 na výstavbu športovej
haly v súlade s požiadavkami Slovenskej
basketbalovej asociácie na organizovanie
Majstrovstiev Európy Juniorov do 18 rokov
v regióne Poprad - Tatry v roku 2022

MsZ zvolilo
l v zmysle § 139 až 141 zákona č. 385/2000
Z. z. o sudcoch a prísediacich zvolilo prísediacich trestných senátov Okresného súdu
v Poprade na obdobie rokov 2018 - 2022

MsZ určilo

7. október 2018 o 15.00 hod.
Dom kultúry Svit

Vstupné: 15,- €, predaj vstupeniek - www.kultura.svit.sk,
MsÚ Svit - pokladňa, kanc. č. 116, 118, tel. č. 0908 406 147

l v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014
Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., dvanásť poslancov Mestského
zastupiteľstva mesta Svit a jeden volebný
obvod pre volebné obdobie 2018 - 2022
l v zmysle s § 11 ods. 4 písm. i) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, rozsah výkonu funkcie primátora mesta Svit na celé funkčné
obdobie rokov 2018 - 2022: plný úväzok,
s náplňou činnosti podľa osobitných zákonov, interných noriem a všeobecne záväzných nariadení Mesta Svit

V rámci interpelácií:

24.10.2018 o 19.00 hod.
Dom kultúry Svit

Vstupné v predpredaji - 15,- €, pred vystúpením - 18,- €
Predaj vstupeniek:
www.kultura.svit.sk, ticketportal,sk,
MsÚ Svit – pokladňa, kanc. č. 116, 118, tel. č. 0908 406 147
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J. Drobný uviedol, že na Ul. Komenského je v súčasnosti dopravná situácia dobrá,
ale opýtal sa, či nie je možné vytvoriť naviac
ešte 4 parkovacie miesta.
A. Kromková odpovedala, že tento podnet sa prerokuje s dopravným inšpektorátom a stanovisko oznámime.
E. Kačmarčíková sa opýtala, prečo sa
Dni mesta zmenili na plagáte na Deň mesta.

M. Škvarek odpovedal, že sa to stalo nedopatrením.
J. Timkovič sa opýtal, aký bude počet
jedno- , dvoj- a trojizbových bytov v nájomnej bytovke, ktorá sa rekonštruuje.
I. Korenková odpovedala, že jednoizbových bytov bude 10, dvojizbových bude
52 a trojizbových bude 22 bytov.

V diskusii:
D. Vojsovičová sa opýtala riaditeľa Technických služieb mesta Svit, prečo sú stále
plné a nevysypané kontajnery na plasty.
D. Čendula odpovedal, že TS zbierajú
plasty podľa harmonogramu pravidelne,
chyba je aj na strane tých, ktorí plasty nestláčajú a potom sú kontajnery preplnené
M. Škvarek informoval o stave rozpracovanosti schválených investícií v roku 2018:
A/ Stav rozpracovanosti investícií v roku
2018 - priority:
1/ Rekonštrukcia a prestavba budovy
internátu na bytový dom - pokračuje sa
v búracích prácach a v stavebných prácach
s cca 25 pracovníkmi. Na stavbe je prevedená nová strešná krytina so zateplením strechy. Na jednotlivých podlažiach sa naďalej
osadzujú nové okná a okná s balkónovými
dverami. V budove sa murujú nové deliace
priečky a niektoré železobetónové steny sa
búrajú. Vykonávajú sa práce na rozvodoch
ležatej kanalizácie.
Na stavbe sú zvolávané každé dva týždne kontrolné dni, za účasti zástupcov investora, dodávateľa, mesta Svit a technického dozoru stavby.
Na stavbe už bola vykonaná fyzická kontrola pracovníkmi z Okresného úradu v Prešove (18.4.2018), oddelenie bytovej politiky, ktorý je príslušným úradom v sídle kraja
na poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
z prostriedkov MDaV SR.
Predpokladaný termín ukončenia prác:
9/2018. Celkový RN: 4 070 000,- €, z toho
Úver ŠFRB + dotácia na technickú infraštruktúru: 3 670 000,-€, komerčný úver vo
výške 400 000,- €.
2/ Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov - pozdĺž cesty I/18 - žiadosť o NFP bola
podaná 21.9.2017, dňa 15.6.2018 mestu
Svit bolo doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP, ktorým bola mestu Svit
schválená suma 468 873,40 €.
Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby bude vyhlásené v 25. týždni, súťažné podklady už prešli predbežnou kontrolou riadiaceho orgánu. Celkový RN pred
VO: 499 966,- € , z toho spoluúčasť mesta
Svit: 24 999,- €.
3/ Rekonštrukcia objektu materskej školy ul. kpt. Nálepku - Zmluva o NFP bola
podpísaná 4.12.2017, verejné obstarávanie bolo vyhlásené, termín predkladania
ponúk 13.6.2018, predložené boli štyri
ponuky, pričom v súčasnosti prebieha
vyhodnocovanie predložených ponúk.
Predpokladaný termín začatia stavebných
prác: 7/2018.
Celkový RN oprávnených výdavkov:
431 309,- €, z toho spoluúčasť mesta Svit:
21 566,- € + náklady na neoprávnené výdavky: 130 000,- €.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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4/ Regenerácia vnútrobloku Sídlisko E zmluva o NFP bola podpísaná 28.3.2018,
dokumentácia verejného obstarávania bola
odovzdaná na Riadiaci orgán pre ROP na
kontrolu dokumentácie verejného obstarávania pred vyhlásením, Správa z kontroly
bola mestu Svit doručená dňa 18.6.2018
so záverom, že mesto Svit môže vyhlásiť
verejné obstarávanie - predpoklad vyhlásenia súťaže 25. týždeň 2018, predpoklad
ukončenia VO a začatia s realizáciou august
2018. Celkový RN: 243 291,- €, z toho spoluúčasť mesta Svit: 12 165,- €.
5/ Zateplenie MsÚ - zníženie energetickej náročnosti - Zmluva o NFP podpísaná
29.3.2017, verejné obstarávanie v procese
kontroly dokumentácie na SIEA, dodávateľ
stavby M - INOX, s.r.o., Sľažany, vysúťažená
suma: 488 284,37 € s DPH.
Dňa 13.6.2018 bola na MsÚ vo Svite zo
strany Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry vykonaná fyzická kontrola dokumentácie. V súčasnosti čakáme na záver
kontroly. Predpoklad začatia realizácie stavebných prác 7/2018.
RN v zmysle Zmluvy o NFP: 607 497,- €,
z toho spoluúčasť mesta Svit 31 753,- €,
vzhľadom na nižšiu vysúťaženú sumu dôjde k zmene zmluvy o NFP dodatkom, kde
sa bude znižovať zazmluvnená suma ako aj
spoluúčasť mesta.
6/ Projekt Obnovy miestnych komunikácií v meste Svit - verejné obstarávanie
v procese odoslania o výsledku víťaznému
uchádzačovi - Eurovia SK, a.s., vysúťažená
cena: 1 499 847,- EUR s DPH.
Dňa 14.5.2018 bola mestu Svit doručená
Výzva na doručenie písomného vyjadrenia
k podaným námietkam a kompletnej dokumentácii zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. Námietku podala spoločnosť Metrostav, a.s., Bratislava. Mesto Svit doručilo
stanovisko spolu s originálnou dokumentáciou dňa 21.5.2018 na UVO. Dňa 18.5.2018
bolo mestu Svit doručené rozhodnutie
o zrušení verejnej súťaže. Mesto Svit podá
odvolanie voči rozhodnutia UVO. Predpokladaný termín začatia stavebných prác: po
ukončení verejného obstarávania.
B/ Stav podaných žiadosti o NFP, resp.
o dotáciu:

1/ Základné školy + odborné učebne - žiadosť o NFP podaná, sme v procese hodnotenia. Celkový RN za obe školy: 246 237,- €,
z toho spoluúčasť mesta Svit: 12 311,- €.
Aktuálna informácia zo dňa 21.6.2018:
Schválená žiadosť o NFP - ZŠ Komenského
- 142 166,60 €, schválená žiadosť o NFP - SŠ
Mierová - 81 209,08 €
2/ Chodník po severnom brehu rieky Poprad - žiadosť podaná dňa v rámci projektu Interreg Slovensko - Poľsko, sme v procese hodnotenia. Celkový RN: 273 000,- €,
z toho spoluúčasť mesta Svit: 40 900,- €.
3/ Nadstavba hasičskej zbrojnice - žiadosť
podaná dňa 6.4.2018. Celkový RN: 50 000,- €,
z toho spoluúčasť mesta Svit: 20 000,- €.
4/ Priechody pre chodcov na ceste I/18
- podané 2 žiadosti, prvá na Ministerstvo
vnútra SR, druhá na Ministerstvo financií SR.
Celkový RN na všetky 3 priechody: 39 971- €,
z toho spoluúčasť mesta Svit: 2 749,- €.
C/ STAV pripravenosti mesta Svit k projektom, ktoré môže mesto Svit realizovať
z vlastných nákladov:
1/ Rekonštrukcia Domu smútku vo Svite - Dom smútku vo Svite je dlhodobo
v zlom, takmer havarijnom stave.
Mesto Svit objednalo projekt stavebnej časti od spoločnosti OSA ateliér, s.r.o.;
Poprad v skladbe:
1/ Zameranie existujúceho objektu
2/ Architektonickú štúdiu - návrh dispozičného riešenia
3/ Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu: a) Architektúra, b) Statika, c) Požiarna
ochrana, d) Zdravotechnika (voda + kanalizácia), e) Elektro a slaboprúdové rozvody,
f) Rozpočet a výkaz výmer.
Zároveň sme riešili technologickú časť
v subdodávke od spol. KUPRO, s.r.o., Košice,
kde riešime 3 projektové dokumentácie:
1. Projekt teplotechniky/zdroj tepla, rozvody tepla po budove s tepelnými telesami,
zdravotechnika len rozvody vody pre tepelné čerpadlo a TÚV
2. Projekt elektrina/elektro prípojka pre tepelné čerpadlo + revízna správa
3. Projekt MaR/meranie a regulácia objektu s výstupom na WEB rozhranie ovládanie čerpadla podľa equitermiky, ovládanie
troch samostatných tepelných okruhov,

Seniori na výstave v Bratislave

Výbor Klubu absolventov Baťovej školy v stredu 20. júna zorganizoval zájazd do Bratislavy na výstavu venovanú 100. výročiu vzniku Československej republiky.
Rozsiahla výstava je inštalovaná v priestoroch Bratislavského hradu do septembra, potom bude premiestnená do Národného múzea
v Prahe. Vzácne artefakty, dokumenty, písomnosti a fotografie preROČNÍK XVII - JÚL - AUGUST 2018

časové schémy útlmov, kalendár akcií s prepojením na automatické vykurovanie obradnej siene podľa harmonogramu
Zdrojom tepla bude tepelné čerpadlo na
princípe vzduch/voda a zároveň elektrokotol ako doplnkový zdroj tepla.
Predpokladaný rozpočtový náklad pred
verejným obstarávaním je: 140 000,- € stavebná časť + 52 000,- € technologická časť,
spolu cca 190 000,- € s DPH
V súčasnosti je mesto Svit pripravené
riešiť inžiniering stavby, postačuje stavebné konanie, pričom termín vybavenia stavebného povolenia je 1 - 1,5 mesiaca.
2/ Rekonštrukcia objektu plavárne je nutná z dôvodu vysokých nákladov na chod
plavárne, hlavne enormných energetických
strát. Návrh:
- byť ako mesto pripravení na možnosť
vyhlásenia výzvy ministerstvom životného
prostredia zameranej na zníženie energetickej náročnosti budov a požiadať o NFP
- rokovať s potenciálnym záujemcom
o možnosti realizovať vyššie spomínané
aktivity formou dodávateľského úveru, t. j.
splácať ho z úspor po rekonštrukcii objektu
V prípade prvej aj druhej alternatívy je
však nutné mať spracovanú projektovú dokumentáciu na:
1/ Zateplenie/tepelná izolacia obvodového, strešného plášťa a výmena stavebných
otvorov, staticky výpočet
2/ Realizácia fotovoltaickej elektrárne 50 kW
- na južnej streche nad bazénom
3/ Rekonštrukcia vykurovania a prípravy
TUV na báze obnoviteľných zdrojov
4/ Rekonštrukcia vzduchotechniky - rekuperácia tepla odpadového vzduchu
5/ Rekonštrukcia osvetlenia
Všetky vyššie uvedené aktivity spôsobia
úspory na spotrebe energií, čo má dopad
na chod objektu plavárne.
Po vypracovaní PD, je zo strany mesta
Svit potrebné zabezpečiť stavebné povolenie, ktoré je povinnou prílohou pri riešení
podania žiadosti, ale je potrebné aj k samotnej realizácii prác.
V ďalšej etape je nutné riešiť rekonštrukciu hygienických zariadení, sáun + realizáciu wellness centra.
			
JH, MB

zentujú nielen vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov, ale sprítomňuje jej úspechy či osudy až po súčasnú realitu. Úspechy Československa v priemyselnej oblasti, v technickom rozvoji, vo vede,
v zdravotníctve, v školstve a v športe boli v každej dobe v popredí
svetového vývoja. Všetky vystavované predmety či dokumenty boli
veľmi zaujímavé, ale svitských návštevníkov mimoriadne zaujali vystavené originály ako Pittsburská dohoda z roku 1918, prvá Ústava
ČSR z roku 1920, štandarda prezidenta, Deklarácia slovenského národa z 30. októbra 1918 či letecká bunda generála Milana Rastislava
Štefánika, ktorú mal oblečenú pri havárii lietadla 4. mája 1919 pri
Vajnoroch.
Na mnohých milo zapôsobili vystavené spotrebiče a predmety pre
domácnosť z nedávnej minulosti. Boli účelné, praktické, jednoduché
a spoľahlivé s dlhou životnosťou.Viacerí poukázali na predmety či spotrebiče, ktoré ešte majú doma a ako dlho im aj po toľkých rokoch
slúžia. Výletníci sa vrátili s nadšením a odporúčajú, aby výstavu
navštívil každý. Tak ako výstava obohatila ich, obohatí všetkých
o poznanie vývoja a histórie našej krajiny.
Ján Perinaj
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dý rok. „Sú tu príjemní ľudia a priatelia
v mojom veku. Som súťaživý typ, športujem od detstva. V súčasnosti hrávam
nohejbal,“ prezradil Jozef Ištok, ktorý si
vybojoval prvenstvo v behu i hode na basketbalový kôš. „Myslím si, že sme naplnili
heslo - hýb sa človeče, lebo budú hýbať
s tebou. Športujeme, zabávame sa a užívame si spoločné chvíle,“ doplnil seniorský športovec Ľubor Čirský, ktorý si vybojoval zlatú medailu v hode granátom.

Z okresného kola na krajské

Aktívni seniori bojovali o medaily

Športovo naladení seniori, príjemné počasie a priateľská atmosféra sprevádzali 8. ročník Okresných športových hier seniorov, ktoré sa konali 13. júna
v areáli Iskra arény vo Svite. Každý si mohol zmerať sily v piatich disciplínach.
Súťaže sa zúčastnili aj primátori miest
Svit a Poprad Miroslav Škvarek a Jozef
Švagerko. Pridali sa riaditeľky svitských
škôl, predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (OO JDS)
v Poprade Ján Surmík i ďalší vzácni hostia.
Organizátorov potešil rekordný počet súťažiacich.
Organizácia podujatia nie je jednoduchá. Vyžaduje si veľa síl a energie. „Okresné športové hry robíme pre ľudí a dobrý
pocit. Pred tým, ako sme sa pustili do
jednotlivých športových disciplín, sme
sa rozhýbali. Hrali nám piesne, ktoré

odzneli na poslednej spartakiáde. Pripomenulo nám to roky minulého storočia.
Rozcvičku už tradične viedla Daša Krišandová,“ povedal predseda Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS) vo Svite a hlavný organizátor
podujatia Miroslav Jurčák s tým, že si veľmi
váži pomoc primátora mesta Svit, členov
výboru ZO JDS a Centra voľného času.

Šport je dôležitý a prospieva
Jednotlivci si dobre počínali v každej
disciplíne. Niektorí z nich sa aj dnes venujú športu a hier sa zúčastňujú takmer kaž-

Na krajskú súťaž postúpilo zmiešané
osemčlenné družstvo, ktoré 21. júna reprezentovalo celý okres Poprad. Krajské
športové hry seniorov sa konali už desiaty
krát. V Poprade-Spišskej Sobote mali premiéru. „Každý rok organizujeme krajskú
súťaž v inom meste. Seniori majú možnosť cestovať, súťažiť i porozprávať sa,“
vysvetlil podpredseda Krajskej organizácie
Jozef Chalupa. Pri organizácii podujatia
zohrávala významnú rolu dôsledná príprava i zváženie podmienok. „Našou úlohou
bolo pripraviť športoviská, zorganizovať
rozhodcov a športovať,“ uviedol predseda
OO JDS v Poprade Ján Surmík.
Sviťania si zmerali sily so seniormi z deviatich okresov. Skončili na ôsmom mieste. „Okresná organizácia nás požiadala,
aby sme vybrali osemčlenné družstvo,
ktoré bude reprezentovať okres Poprad.
Vybrali sme tých, ktorí mali záujem
predstaviť sa na športovom poli, aj keď
sa už nevenujú tomu, čo bolo súčasťou
disciplín. Ich výkon hodnotím kladne
a ďakujem im za účasť,“ uzavrel Miroslav
Jurčák s tým, že organizácia krajskej súťaže
bola na vysokej úrovni.
Text a foto: DP

Na športovom poli sa stretlo približne 300 účastníkov
z 15 organizácií z okresov Trenčín, Partizánske, hostí zo Svitu
a Valašského Meziřičí. Slávnostného nástupu sa zúčastnili starostovia obcí a miest súťažiacich družstiev.
Olympiády sa zúčastnilo 27 seniorov zo Svitu. Potešila ich účasť
primátora Svit Miroslava Škvareka. To im dodalo motiváciu bojovať. Aj keď na výkonoch až tak nezáležalo, každý súťažiaci chcel
dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie. To sa podarilo trom Sviťanom,
ktorí obsadili medailové priečky. Jana Ištoková a Jozef Dluhý zabodovali v streľbe zo vzduchovky a Jozef Ištok v hode na basketbalový kôš. Súťažilo sa v desiatich športových disciplínach. Každý
mohol súťažiť len v dvoch z nich.

Petang seniorov zaujal

Seniori súťažili
aj v Partizánskom
Seniorskí športovci zo Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS) vo Svite sa 30. júna zúčastnili 13. ročníka
športovej olympiády dôchodcov. Pozvala ich Mestská organizácia
JDS v Partizánskom.
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Seniori zo Svitu dôstojne reprezentovali naše mesto, i keď nie
každému sa podarilo dosiahnuť to, čo si prial. Zaujímavosťou bola
disciplína petang, ktorá nie je až tak známa. Štyria Sviťania si ju
vyskúšali a podali slušné výkony. Vzhľadom na nenáročnosť tejto
športovej disciplíny ju mieni výbor ZO JDS vo Svite uviesť do kalendára športových súťaží pre seniorov v spolupráci s klubmi seniorov.
Výbor ZO JDS vo Svite ďakuje všetkým za úspešnú reprezentáciu, výboru MsO JDS v Partizánskom za pozvanie a mestu Svit
za možnosť zúčastniť sa olympiády v partnerskom meste. Týmito
kontaktmi sa rozšírili možnosti spolupráce seniorov oboch partnerských miest.
Mgr. M. Jurčák, foto: J. Franková
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Dňa 4. júla sme
si pripomenuli dva roky
od chvíle, keď sme sa
navždy rozlúčili s

Jánom Bednarčíkom.
V našich srdciach ostaneš navždy.
Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Smútiaca rodina

Dňa 25. júla uplynie
10 rokov od chvíle,
kedy nás navždy opustil
náš otec

Štefan Fico.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosíme, tichú spomienku.
Deti s rodinami

OZNAM
V zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme zrušenie
Spoločenskej kroniky. Nakoľko zákon neumožňuje ďalej zverejňovať osobné údaje v doterajšom rozsahu bez predošlého súhlasu dotknutých osôb, od
tohto čísla sú rubriky Narodili sa, Manželstvo uzatvorili, Navždy nás opustili a Životné jubileá zrušené. Taktiež na základe vyššie uvedeného nebude
naďalej možné zo strany Mesta Svit odosielať občanom pozvánky na uvítanie
narodených detí ani slávnostné prijatie jubilantov bez ich predošlého písomného súhlasu. V prípade, že máte záujem o uverejnenie narodenia dieťaťa,
uzatvorenia manželstva alebo svojho životného jubilea v novinách, je potrebné oznámiť tieto skutočnosti v kancelárii č. 116 na Mestskom úrade
Svit a osobne podpísať súhlas so spracovaním osobných údajov.
Zároveň prosíme všetkých, ktorí majú záujem o slávnostné uvítanie dieťaťa a slávnostné prijatie jubilantov, aby svoj záujem oznámili osobne na Mestskom úrade v kancelárii:
• č. 118 PaedDr. Lenke Mačugovej - uvítanie detí,
• č. 116 PhDr. Soni Andrašovej - prijatie jubilantov,
nakoľko v zmysle uvedeného zákona je potrebný Váš písomný súhlas
o spracovaní osobných údajov na tieto účely.
Termíny obradov v najbližšom období sú:

Nie plač a slzy zanechávam,
nie bolesť, čo už nebolí.
Len s rosou líham na noc
k trávam, len čo rád
mal som, zanechávam.
22. júla uplynú 3 roky
od úmrtia nášho drahého

Ing. Milana Gondu.
Za Vašu tichú spomienku ďakuje
smútiaca rodina.

Uvítanie detí: 8. 9. 2018 (narodenie november 2017 až február 2018)
a 27. 10. 2018 (narodenie marec až jún 2018), slávnostné prijatie jubilantov:
26. 9. 2018 a 17. 10. 2018 (za obdobie apríl až september 2018).

6. júla uplynulo 5 rokov
od chvíle, keď nás navždy
vo veku 87 rokov opustil
milovaný manžel, otec,
starý a prastarý otec

Augustín Hraška.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujete
mu spolu s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.
Smútiaca rodina

Čas plynie, ale spomienky
v nás ostávajú navždy.
S úctou si 19. 8. 2018 pripomenieme
10. výročie úmrtia nášho otca a dedka

Jána Hudáka
a v októbri 5. výročie úmrtia
našej mamy, babky a prababky

Agnesy Hudákovej.
Kto ste ich poznali, venujte im prosím
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
deti s rodinami.
ROČNÍK XVII - JÚL - AUGUST 2018

Čas nelieči bolesť ani rany,
iba nás učí žiť bez tých, ktorých sme milovali.
15. júla uplynuli dva roky, čo nás navždy
opustil náš otec a dedko

Ján Jurčo
a 23. novembra uplynú tri roky, čo nás
navždy opustila naša mama a babka

Anna Jurčová.
S láskou si spomínajú dcéra Markéta, zať
Milan a vnúčatá Jožko, Janko a Milanko.
Odišla si tíško,
niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále
spomienkami.
Dňa 26. 6. uplynul jeden rok, od úmrtia
našej mamy a babky

Márie Marečkovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Syn Milan, nevesta Markéta
a vnúčatá Jožko, Janko a Milanko

Dňa 7. augusta 2018 si
so smútkom v srdci pripomenieme
druhé výročie smrti našej milovanej dcérky

Moniky Slamenej.
V našich srdciach zostáva navždy.
Vy, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina
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Významné ocenenie pre
Pokrivené životy
Novinár Ján Čomaj sa v rámci podujatí Tatranskej literárnej jari zúčastnil na besede
v Mestskej knižnici Svit so študentmi SOŠ. Na záver podujatia dostal ako dar knihu našej občianky Blaženy Bendíkovej - Pokrivené životy. Na naše prekvapenie knihu nielen
prečítal, ale napísal na ňu do časopisu Spolku slovenských spisovateľov i pochvalnú
recenziu (viď vľavo). Pani Bendíkovej blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu nášho mesta.
Ján Čomaj vyštudoval novinárstvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave a pôsobil ako redaktor v denníku Smena. Po revolúcii sa stal riaditeľom tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR a neskôr bol riaditeľom vydavateľstva
Národná obroda a zástupcom šéfredaktora denníka Slovenská republika. V rokoch
1995 – 1998 bol lektorom Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, v roku 1999 lektorom v Akadémii umení v Banskej Bystrici.
D. Šipošová

Deťom čítal aj primátor mesta Miroslav Škvarek
a tréner basketbalistov Michal Madzin

Celé Slovensko číta deťom

Štvrtý týždeň čítania deťom na Slovensku sa tentokrát prepojil aj s projektom Vyšehrad číta deťom a bol zameraný nielen na propagáciu čítania, ale
aj propagáciu detskej literatúry autorov krajín V4.
Cieľom podujatia je motivovať deti
a mládež k pravidelnému čítaniu a rozvíjaniu lásky k literatúre. Čítanie s porozumením textu je totiž veľmi dôležité na
ich osobnostný i profesionálny rozvoj.
Hlavnými čítajúcimi hosťami sú väčšinou významné osobnosti mesta alebo
regiónu. U nás v knižnici akciu 7. júna
prišli podporiť primátor mesta Miroslav
Škvarek, hokejista a rekordér v počte
zápasov i strelených gólov slovenskej
najvyššej hokejovej súťaže Arne Kroták
a bývalý basketbalista, v súčasnosti tréner extraligového basketbalového družstva Iskra Svit a asistent trénera mužskej
reprezentácie SR Michal Madzin. Primátor mesta čítal ukážku z knihy známeho
slovenského autora dobrodružnej a vedecko-fantastickej literatúry Jozefa Žarnaya. Michal Madzin si vybral knihu zo

24

školského a športového prostredia maďarského autora Miklósa Vidora a Arne
Kroták predstavil vlastnú knihu, popisujúcu jeho úspešnú kariéru, ktorú po akcii
daroval do fondu knižnice. Okrem čítania
hostia zúčastneným deťom – siedmakom
zo Spojenej školy, Mierová, porozprávali
aj o svojom vzťahu ku knihám a čítaniu.
Počas týždňa čítania zavítali pracovníčky
knižnice aj do priestorov materskej školy
a hlasným čítaním potešili deti rozprávkou pred spaním.

Výstava
– Abstrakcie, portréty, krajinky
Počas júna sme vo výstavnej sieni pripravili výstavu obrazov nášho obyvateľa
mesta, známeho hudobníka Petra Adamca. Záujemcov o výtvarné umenie pozývame na jeho výstavu i v mesiaci júl. DŠ
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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tovali nielen seba, ale aj produkty, ktoré
sme vyrobili. Dobrovoľníci boli opäť aktívni na akciách HORAL, Tatrafest Streetball i Podtatranský polmaratón. Prišli sme
s ďalšou novinkou, a to Halloweenskou
diskotreskou. Išlo o špeciálnu cechovačku nových členov. Koniec roka 2016 nám
priniesol ďalšiu zmenu na poste riaditeľky CVČ, ktorou sa stala Silvia Oleníková.
Svojou prácou nám výrazne dopomohla
k vzniku OZ Junior Team Svit (JTS), ktoré
sa stalo ďalším zriaďovateľom MP.

Železničná stanica ožila
a zakladatelia odchádzajú

Mládežnícky parlament vo Svite
oslavuje päť rokov
V novembri 2018 uplynie už šesť rokov od momentu, kedy sa s nami, žiakmi Základnej školy na Mierovej ulici – Dominikou Drobnou, Natáliou Maďarovou, Nikolou Poľanovskou a Markom Habiňákom, stretla vtedajšia
riaditeľka Centra voľného času (CVČ) Lenka Mačugová. Marko a Nikola sú
dodnes hlavnými predstaviteľmi Mládežníckeho parlamentu (MP).
Po viac ako polročných prípravách
a desiatkach spoločných stretnutí sa
nám podarilo zorganizovať historicky
prvú akciu Svit Športuje, ktorá sa konala
25. marca 2013. Podujatie malo obrovský
úspech. Na svitské športoviská prišlo 120
ľudí. V októbri 2013 sme sa ako neformálna skupina MP Svit zapojili do grantového programu Mládež v Akcii. S mládežou
zo Starej Ľubovne a českých miest Česká
Třebová a Lanškroun sme vytvorili šestnásťčlenný tím, ktorý organizoval akcie
spolufinancované zo zdrojov Európskej
únie. Na štyroch spoločných stretnutiach
sme sa spoznali a vytvorili nové priateľstvá, ktoré nás spájajú do dnešného dňa.

Rok 2014 bol pestrý
V rámci projektu Sme spolu! sme zorganizovali tri akcie, a to Študentský ples
vo februári 2014, Okrúhly stôl – rokovanie s primátorom a poslancami mesta
Svit a charitatívnu zbierku Dobročinné srdce pre ľudí v núdzi. Prvýkrát sme
v našom meste zorganizovali akciu Hug
Day a rozdávali objatia. V septembri prišla prvá zmena na poste riaditeľky CVČ.
Lenku Mačugovú nahradila Ingrid Lindemanová. Inga, ako sme ju všetci volali,
priniesla spolu s dlhoročnou vychovávateľkou Naďou Kumorovitzovou nový
vietor do našich životov. Vtedy sa už šesťčlenný tím rozrástol na neuveriteľných
ROČNÍK XVII - JÚL - AUGUST 2018

30 členov a začal sa kolotoč najkrajších
momentov. Spolupráca začala tancom
Flashmob, ktorý sme tancovali pri príležitosti príchodu Mikuláša.

Akcie, ktoré sa stali tradíciou
V januári 2015 sme zorganizovali
2. Študentský ples - presunuli sme sa do
veľkých priestorov hotela Spolcentrum.
Zabaviť sa prišlo 120 ľudí, nechýbali ani
traja skvelí moderátori. Opäť sme zorganizovali akcie Svit Športuje, Hug Day,
Mikuláš, spolupracovali sme s CVČ na
Dni detskej radosti, ale aj Olympiáde materských škôl. Dobrovoľníci boli aktívni
v rámci akcií HORAL a Tatrafest Streetball.
1. septembra sme počas Podtatranského
polmaratónu stanovili rekord v tancovaní
Belgického tanca. Tancovalo s nami 200
ľudí. Následne Ingrid Lindemanová odišla z pozície riaditeľky a ďalej s nami spolupracovala iba „teta Naďa“.

V roku 2017 opustila rady zamestnancov CVČ po dlhých rokoch naša „teta
Naďa“. Na poste vychovávateľky ju nahradila Andrea Michlíková. V rámci spomienky na obdobie socializmu a nadvlády
komunistov na našom území sme zorganizovali unikátnu akciu Deň Študentstva.
Konala sa 17. novembra 2017 v budove železničnej stanice vo Svite, ktorá je
miestnym architektonickým skvostom.
Na pár hodín sme oživili starú a takmer
opustenú budovu. Akciu sme zorganizovali už pod novým vedením CVČ - Andrey
Michlíkovej a Janky Koreňovej, novej vychovávateľky CVČ vo Svite.

Parlament pokračuje
Rok 2018 začal 5. ročníkom Študentského plesu. Prišlo rekordných 158 hostí.
Ples sa niesol vo folklórnom duchu. Pre
hostí, ktorí mali na sebe folklórny prvok,
sme pripravili malú pozornosť vo forme
chleba so soľou, pre dospelých aj poldeci
borovičky. Na plese vládla výborná atmosféra, ľudovú nôtu posilnilo vystúpenie
FS Jánošík a ĽH Bystrianka.
Posúdiť, či päťročný maratón príprav
a desiatok akcií stál za to, necháme na
vás. Pevne však veríme, že odchod posledných zakladateľov na vysoké školy
neznamená zánik zabehnutej skupiny
a značky. Dúfame, že bude len dobrou
školou a inšpiráciou, ako ďalej rozvíjať záujmy mladých a zveľaďovať JTS a MP Svit.
M. Habiňák

Nastali zmeny
Rok 2016 sa niesol v duchu ďalších
ročníkov akcií ako 3. Študentský ples,
Svit Športuje, Hug Day. Opäť sme spolupracovali s CVČ na MDD a Olympiáde
materských škôl, Kráčali sme pochod pre
mamy, spoluorganizovali sme Mikuláša.
Začali sme sa zapájať do ďalších mestských akcií, ako napríklad Dni mesta, komunitný festival, na ktorých sme prezen-
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Z denníka Mestskej polície
n 2. júna v neskorých nočných hodinách
prijala hliadka Mestskej polície telefonické
oznámenie od obyvateľa, ktorý sa sťažoval na hlasnú hudbu vychádzajúcu z jedného z bytov v bývalom „Zenite“. Hliadka
po príchode na miesto identifikovala byt,
z ktorého sa hluk šíril a zistila, že sa tam
nachádza viacero osôb. Upozornila ich na
neskorú nočnú hodinu. Priestupok proti verejnému poriadku bol vyriešený na
mieste blokovo.
n 3. júna bola hliadke Mestskej polície
oznámená krádež v miestnej predajni potravín. Hliadka po príchode na miesto zistila, že priestupca prešiel cez pokladničnú
zónu s nezaplateným tovarom, ktorý mal
ukrytý v taške. Priestupok proti majetku bol
vyriešený na mieste blokovo.
n 7. júna prijala hliadka Mestskej polície
telefonické oznámenie od neznámeho
muža, ktorý upozornil na chýbajúci kryt
na odpadovom kanáli na Ulici Jilemnické-

ho v časti pri tenisových kurtoch. Hliadka
na mieste zabezpečila miesto proti úrazu
prechádzajúcim chodcom a v súčinnosti
s Technickými službami mesta Svit aj následné zakrytie otvoru kanálu.
n 11. júna v neskorých nočných hodinách
prijala hliadka MsP telefonické oznámenie
od obyvateľa, ktorý upozornil na dlhodobo sa šíriaci hluk v jednom z bytov v nájomných bytových jednotkách. Hliadka po
príchode na miesto identifikovala podnájomníka bytu, z ktorého sa šíril hluk a upozornila ho na rušenie nočného kľudu. Vec
bola vyriešená na mieste blokovo.
n 14. júna počas kontroly parkoviska pred
obchodným centrom nahlásil občan hliadke Mestskej polície Svit ženu, ktorá svojím
motorovým vozidlom narazila do zaparkovaného auta a pokúsila sa z miesta činu
ujsť. Príslušníci MsP priestupkyňu zastavili
pri výjazde z parkoviska, identifikovali ju
a privolali hliadku Oddelenia dopravného

Memoriál Dušana Budzáka
započal druhú dekádu
Do športovej histórie vo Svite vstúpil 11. ročníkom charitatívny tenisový
turnaj organizovaný na počesť Dušana Budzáka. Bol to bývalý dlhoročný
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Výskumného ústavu chemických vlákien (VÚCHV) vo Svite a predseda dozornej rady Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR.
Turnaj štvorhier sa odohral v dňoch
7. - 8. 6. 2018 v priestoroch tenisovej haly
hotela Spolcentrum. Oficiálneho otvorenia sa zúčastnilo mnoho hrajúcich aj
nehrajúcich hostí z celého Slovenska
a Českej republiky, ktorým sa prihovoril
podpredseda predstavenstva spoločností Chemosvit, a.s., a Finchem, a.s., Vladimír
Balog a predseda predstavenstva spoločnosti Chemosvit, a.s., Jaroslav Mervart.
Pridal sa aj primátor mesta Svit Miroslav
Škvarek. Turnaj svojou prítomnosťou
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podporil aj Branislav Stankovič, bývalý
tenisový reprezentant a člen Siene slávy
slovenského tenisu.

Prispievajú na dobrú vec
Predseda správnej rady Nadácie Chemosvit Jaroslav Lučivjanský aj tentokrát
prevzal od organizátorov výťažok zo
štartovného a dobročinných príspevkov,
ktoré sa vyšplhali na 940 €. Vďaka všetkým účastníkom, ktorí radi prispievajú
na dobrú vec, sa na podporu športu pre

inšpektorátu OR PZ Poprad, ktorá vec zrealizovala.
n 21. júna v doobedňajších hodinách
prijala hliadka Mestskej polície Svit telefonické oznámenie, že na parkovisku pred
supermarketom sa v zaparkovanom aute
nachádza malé spiace dieťa. Po príchode
k uvedenému vozidlu bolo zistené, že dieťa vo vozidle spí a má pootvorené okno.
Keďže oznamovateľka uviedla, že dieťa je
vo vozidle cca 20 minút, príslušníci Mestskej polície zvážili, že ide o zdravie a život
dieťaťa. Stiahli zadné bočné okno na vozidle a dieťa vybrali. Jeden člen hliadky sa
v predajni snažil nájsť matku dieťaťa, ktorá
sa neskôr k motorovému vozidlu a dieťaťu
dostavila. Keďže išlo o dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu opustenia
dieťaťa, vec k ďalšej realizácii prebral Odbor
kriminálnej polície v Poprade.
Týmto vyslovujeme poďakovanie vnímavej oznamovateľke, vďaka ktorej sa podarilo predísť možnej tragédii. Vďaka pozornosti a vnímavosti občanov môže byť
polícia efektívnejšia a akcieschopnejšia.

MsP Svit
deti zo sociálne slabších rodín zo Svitu
a okolia a iné charitatívne ciele počas
existencie turnaja prerozdelilo 6 320 €.
V napínavom finále sa víťazom stala
dvojica Vladimír Balog - Igor Lupták už
deviatykrát. V silnej konkurencii opäť
potvrdili majstrovské tenisové umenie.
Z druhého miesta sa aj napriek finálovej
prehre tešila dvojica Jozef Sabol - Michal
Vasiľko a ocenenia na tretej priečke získali porazení semifinalisti Marek Toufar - Jan
Vodňanský a Miloš Šavel - Peter Benko.
Cena za bojovnosť putovala do rúk
Jozefa Kochana, ktorý aj napriek bolestiam achilovky odohral všetky zápasy.
Zo všetkých síl bojoval so spoluhráčom
o postup do semifinále. Jakub Škultéty
bol ocenený za najvyššie dosiahnuté skóre v paralelne prebiehajúcom bowlingu.

Poďakovanie
„V mene všetkých organizátorov by
som aj touto cestou rád srdečne poďakoval všetkým, ktorí podporili zbierku
pre detský šport a taktiež partnerom,
bez ktorých by turnaj nemohol existovať, a to najmä Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR, mestu Svit,
spoločnostiam Chemosvit, Finchem,
Respect Slovakia, Slovanet, Continental
Matador Rubber, J&T Banka, Tatrakon,
PXL Full Marketing, Wineculture, TeniSta
a VÚCHV,“ dodal na záver Martin Budzák,
jeden zo spoluorganizátorov turnaja.
Organizátori si zároveň cenia, že turnaj
si za obdobie svojej existencie našiel veľké
množstvo priaznivcov a už dnes sa spoločne tešia na jeho nasledujúci 12. ročník.

Text a foto: M. Budzák
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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Cyklisti CK Energia bojovali na MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY
MAJSTROVSTIEV EURÓPY MTB 24 hodín v Belej Nižných Kamencoch sme sa
zúčastnili v dňoch 1. - 3. 6. 2018. Takýto
ultra maratón trvá 24 hodín. Jazdil sa jeden okruh, ktorý mal deväť kilometrov
a viedol lesnými chodníkmi. V krutých
podmienkach sa pretekalo ťažko, keďže
prišli dve silné búrky a trať pokrylo lepkavé blato. Hlavní rozhodcovia museli preteky prerušiť na dve hodiny. Napriek týmto podmienkam, s ktorými sme bojovali
takmer 20 hodín, sme si domov priniesli
cenné kovy.
V kategórii sólo mužov od 45 do 49 rokov obsadil Peter Benko (majster SR 2018)
3. miesto. Najazdil 250 kilometrov. „Príprava aj priebeh šampionátu boli na vysokej
úrovni, ocenili to aj zahraniční pretekári.
Moje ambície boli pôvodne vyššie, avšak
konkurencia bola veľká. Svoju úlohu zohralo i počasie. Vzhľadom na tieto okolnosti som nakoniec s výsledkom spokojný,“ uviedol Peter Benko.

Za úspechom stoja mnohí
Ján Niedoba obsadil taktiež 3. miesto
v kategórii sólo jazdcov vo veku 60+.
„Vzhľadom na počet prihlásených pretekárov som umiestenie do šiesteho
miesta považoval za úspech. Nakoniec
to vydalo na medailu. Veľmi si ju cením,
bola vybojovaná v ťažkých podmienkach,“ dodal Ján Niedoba.
Štvorica mix (Diana Cetlová, Stanislav
Mlynarčík, Štefan Dolinay, Kamil Dulovič) obsadila 9. pozíciu. Ich kluboví rivali,
taktiež vo štvorici mix (Natália Benková,
Jaroslav Žec, Ján Bučina, Peter Hudák),
obsadili 10. priečku. V histórii klubu ide
o prvé medaily z európskeho šampionátu. „Je to krásny úspech, o ktorý sa pričinili nielen pretekári, ale i dobrovoľnícky
tím,“ skonštatoval Niedoba.
Aj keď nám počasie neprialo, organizátori to mali špičkovo zvládnuté. Zážitky
a skúsenosti nám nikto nevezme.

Tretí júnový víkend obhájila naša
štvorica 40+ (Stanislav Mlynarčík, Jaroslav Žec, Peter Hudák, Ján Bučina) v českej obci Náchod prvenstvo z minulého
roka. Postavili sa na najvyššie miesto v
Československom seriáli 24-hodín.
Text a fotografia: Diana Cetlová

Bežci oslavujú
úspechy
Bežecký seriál Tatry Prestige Tour priniesol úspešné vystúpenia Sviťanov. Na
úvodnom podujatí City Trail v Starom
Smokovci:
Muži do 39 rokov:
2. Martin Svočák (bez rozdielu veku 2.)
Muži od 40 rokov:
1. Marek Kačmarčík (bez rozdielu veku 8.)
Ženy od 50 rokov:
1. Danica Božová (bez rozdielu veku 5.)
Dve prvenstvá Sviťanov v závere júna:
Donovalský polmaratón
Muži bez rozdielu veku: 1. Martin Svočák
Lomnická desiatka
Ženy bez rozdielu veku: 1. Danica Božová

DB, foto: Vladimír Boža

Plavkyne rozšírili
medailovú zbierku
V závere školského roka rozšírili mladé plavkyne GPO Svit medailovú zbierku
i napriek tomu, že po odstávke plavárne
vo Svite trénujú v sťažených podmienkach. 12-ročná Lilian Slušná obhájila titul
majsterky Slovenska na 50 m voľný spôsob a pridala ešte bronzovú medailu na
200 m znak.
V rámci Slovenského pohára si 9-ročná
Andrea Zavacká vybojovala druhé a tretie miesto.
RNDr. Danica Božová
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Svit sa v celoslovenskom meradle
prebicykloval na ôsmu priečku
		
Mesto Svit v roku 2018 opäť prijalo výzvu zapojiť sa do
piateho ročníka celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“. Tentokrát však po zmene
podmienok vyhodnocovania skončil Svit v rámci Slovenskej republiky na 8. mieste.
V rámci mesta Svit sa tento rok do súťaže Do práce na bicykli zapojilo 89 súťažiacich
v 29 tímoch. Spolu najazdili 20 879,84 km (2 111 jázd) a ušetrili 5 238,49 kg CO2.
Najlepším družstvom vo Svite bol PE-Team, ktorého členovia najazdili v máji 2801,3 km
a boli najúspešnejší v kategórii najväčší počet najazdených km. Najväčší počet uskutočnených
jázd si na konto pripísali cyklisti z tímu Tatrafanbop, ktorí z práce a do práce bicyklovali v máji
až 183-krát. Najúspešnejším súťažiacim v počte najazdených km sa stal Stanislav Balara, ktorý
počas súťaže najazdil 1 707,98 km. Podľa najväčšieho počtu uskutočnených jázd bol vo Svite
najúspešnejší Rastislav Gajan.
Všetkým zúčastneným cyklistom ďakujeme za ich tohtoročnú obetavú účasť v súťaži, ktorou
prispeli k získaniu prestížneho umiestnenia v tomto zaujímavom projekte.
-red-
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Svit - 11. august 2018

Druhý augustový víkend sa bude vo Svite niesť už tradične v duchu cyklistiky. V sobotu 11. augusta 2018 sa uskutoční už 19. ročník cyklistických
pretekov pod názvom HORAL MTB MARATÓN. Rokmi získava podujatie
nielen na kvalite, ale i na obľúbenosti.

HORAL
JUNIOR

Cyklistický maratón sa teší každoročne
rastúcej návštevnosti cyklistov nielen zo
Slovenska, ale aj z ďalších krajín. Svedčia
o tom aj čísla, veď minuloročného podu-

kategórie 0 - 15 rokov
areál Koliba, registrácia 10:00 -13:30

štart od 14:00

Viac informácii o podujatí nájdete na:

www.horal.sk

konali aj Majstrovstvá Európy v MTB maratóne 2017 (ME XCM). Podujatie bolo
organizované pod odbornou gesciou Európskej cyklistickej federácie so sídlom vo
Švajčiarsku, kde sa nám spomedzi štyroch
kandidujúcich krajín prvýkrát podarilo
uspieť v súťaži o umiestnenie tohto medzinárodného podujatia na Slovensko.
Podujatie podobného významu sa
pod Tatrami konalo naposledy v roku
1999 - Majstrovstvá sveta v cyklokrose.
V novodobej histórii Slovenskej republiky
sa jednalo o jedinečnú akciu, ktorá svojím
významom ďaleko presahuje jej hranice.
Cyklomaratón HORAL nie je pretekami len pre výkonných športovcov. Tratí
a kategórií je viac. Trasy sú volené tak, aby
si cyklista každej výkonnostnej kategórie našiel tú svoju. Štartujú vždy vo Svite
a účastníci majú na výber 4 trasy. V najťažšej z nich je odmenou zdolanie Kráľovej
Hole (1 946 m.n.n.).
Významnou súčasťou podpory cykloturistiky, cyklistického športu a aktívneho trávenia voľného času je aj mladá
generácia, a preto sa v rámci podujatia
uskutočnia aj populárne preteky pre deti
a mládež HORAL JUNIOR. Tieto preteky
sú určené pre vekovú kategóriu od 0 do
15 rokov. Štartovať sa bude pri Kolibe
o 14.00 hod.
Po vyhlásení výsledkov všetkých pozývame na tombolu a koncert slovenského
speváka Lukáša Adamca, víťaza druhého
ročníka speváckej súťaže Česko Slovenská Superstar.

jatia sa zúčastnilo vyše 1200 dospelých
pretekárov a 450 detí z 24 európskych krajín. Prispela k tomu určite aj skutočnosť,
že minulý rok sa v rámci pretekov HORAL

Program 11. 8. 2018:
07:00 štart najdlhšej trasy 135km
HORAL KREJZI (pred MsÚ)
09:30 - 11:00 štarty ostatných
kategórií a trás (pred MsÚ)
11:00 štart rodinnej trasy
HORAL DEJZI (pred MsÚ)
14:00 štart 1. kategórie
HORAL JUNIOR (pri Kolibe!)
16:00 vyhlasovanie výsledkov
HORAL JUNIOR (pri Kolibe!)
18:00 vyhlasovanie výsledkov
HORAL (ISKRA aréna)
19:00 tombola (ISKRA aréna)
20:00 koncert Lukáš Adamec
(ISKRA aréna)

11. 8. 2018 o 20.00
areál ISKRA ARÉNA Svit
2018

Vstupné: 5,- €
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