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Milí Sviťania, začiatok leta a prázdnin je vždy prísľubom obdobia, kedy sa všetci tešíme na slnečné dni strávené s rodinami, priateľmi a ľuďmi, s ktorými cítime dobre. Pre
deti leto oficiálne začína až posledným zvonením v školských laviciach. Chcem sa z tohto miesta poďakovať kolektívom učiteľov našich školských zariadení za celých desať
mesiacov starostlivosti o naše deti, za odovzdanie vedomostí a zručností, ktoré budú
potrebovať do života. Prajem pedagógom, aby tiež nabrali dostatok síl do ďalšieho
školského roka.
V tomto období rodičia rozmýšľajú nielen nad tým, čím by vyplnili prázdninové dni svojich detí, ale aj kam sa vybrať na dovolenku. Nezáleží na tom, či pôjdete do zahraničia, či budete obdivovať krásy Slovenska, alebo budete oddychovať doma. Letný čas
je dôležitý najmä preto, aby sme na niekoľko dní zabudli na všetky povinnosti aaspoň
v myšlienkach sa vrátili do čias, kedy sme si so svetom viac rozumeli a načerpali energiu,
ktorú všetci potrebujeme po návrate do reality na zvládanie každodenných povinností.
Na jednej strane je leto najkrajším obdobím roka - horúce letné dni, slniečko vysoko na
azúrovo modrej oblohe, jemne pofukujúci vetrík, lesknúca sa rosa v tráve, zelené koberce lúk posiate kvetmi. Každá minca má však dve strany a letné obdobie prináša so sebou aj viaceré nástrahy, preto nezabúdajme na prevenciu a opatrnosť. Prosím Vás, milí
rodičia, aby ste v letných mesiacoch ustrážili svoje ratolesti predhrozbou úrazov alebo
iných náhodných nešťastí, ktoré ich môžu postihnúť, aby sme na začiatku školského
roka nemuseli hľadieť na prázdne lavice, v ktorých mali sedieť spolužiaci.
Dovoľte teda, aby som Vám všetkým zaželal krásne letné dni, plné slnka a pohody
a deťom radostné prázdniny bohaté na dobrodružstvá a zábavu.
S úctou
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ZO ŽIVOTA V MESTE

Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA
27. riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva mesta Svit sa konalo vo
štvrtok 22. júna 2017, tentokrát v Dome
kultúry mestskej časti Pod Skalkou.
Poslanci sa venovali podľa schváleného
programu hlavne majetkovým veciam
a rozpočtovým opatreniam na úpravu
Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2017.

MsZ vzalo na vedomie
l správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách a plnenie uznesení
MsZ mesta Svit za obdobie od 1.1. do
19.5.2017,
l výsledok Obchodnej verejnej súťaže
č. 5/2017, predmetom ktorej bol predaj
pozemkov v ZO Breziny.

MsZ schválilo
1. plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Svit na II. polrok 2017
a poverilo hlavného kontrolóra mesta
Svit na vykonanie kontrol podľa schváleného plánu,
2. majetkoprávne vysporiadanie majetku
Mesta Svit - predaj, prenájom a zriadenie
vecného bremena nasledovne:
l predaj troch pozemkov - záhrad a
spoluvlastníckeho podielu na spoločných pozemkoch v ZO Breziny
formou obchodnej verejnej súťaže
v celkovej cene 20 078,50 €,
l predaj majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:
- pozemku KNC parc. č. 9/59 a 9/60
v celkovej výmere 104 m2 a v cene podľa
znaleckého posudku 2 378,04 €,
- budúci predaj časti pozemku KNC parc.
č. 626/132 o výmere 21 m2 v cene podľa

vypracovaného znaleckého posudku,
- pozemku KNC parc. č. 204/48 o výmere
93 m2 v cene podľa §10 VZN Mesta Svit č.
9/2012, celkovo 1 767,- €,
l predaj majetku mesta v zmysle § 9a
ods. 8 písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí:
- priľahlého pozemku k bytovému domu
súpisné číslo 201 na ulici Jesenského vo
Svite, parc. č. 181/18 o výmere 590 m2
v celkovej cene 789,94 €,
- pozemku pod stavbou garáže parc.
č. 406/487 v cene 380,- €,
- priľahlých pozemkov k bytovému
domu súpisné číslo 114 na ulici Kpt. Nálepku vo Svite, parc. č. 229/99, 229/395,
229/396, 229/397 a 229/398 v celkovej
výmere 743 m2 a celkovej cene 325,20 €,
- priľahlého pozemku k rodinnému poldomu súpisné číslo 976 na ulici Ivana
Krasku vo Svite, parc. č. 204/30 o výmere
243 m2 v cene 4 617,- €,
l prenájom majetku mesta ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí:
- časti pozemku KNC parc. č. 406/5 o výmere 250 m2 a v cene v zmysle Čl. I, ods. 1
písm. f ) aktuálne platných Zásad prenájmu pozemkov a stanovenia minimálnych
cien za prenájom pozemkov vo výške
3,- € /m2/rok na prevádzkovanie kruhového tréningu crossfit,
- časti pozemku KNC parc. č. 229/61
o výmere 185,91 m2 v cene 0,10 €/m2/rok
ako dvor a priľahlá záhrada k rodinnému
poldomu,
l nebytového priestoru o výmere
62,06 m2 nachádzajúceho sa v nehnuteľnosti prevádzková budova - dielne na
ul. Štúrovej vo Svite, súp. č. 958 v cene

podľa platných Zásad prenájmu nebytových priestorov a budov a stanovenia
minimálnych cien za ich prenájom, a to
10,91 €/m2/rok,
l zriadenie vecného bremena a budúceho vecného bremena na pozemky:
- vecné bremeno na pozemky KNC parc.
č. 9/9, 9/12 a 9/13 spočívajúce v povinnosti Mesta Svit ako budúceho povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie STL pripojovacieho plynovodu na
dotknutom pozemku a strpieť prechod
a prejazd cez dotknutý pozemok za účelom vykonania údržby a opráv v prospech J. Stenchlák, Svit na dobu neurčitú
odplatne, za cenu podľa znaleckého posudku vyhotoveného po realizácii stavby
na náklady budúceho oprávneného,
- vecné bremeno na pozemky KNC
v ZO Breziny vo vlastníctve a spoluvlastníckom podiele Mesta Svit spočívajúce
v povinnosti Mesta Svit ako budúceho
povinného z vecného bremena strpieť
umiestnenie elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva na slúžiacom pozemku tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie
vecného bremena, v prospech budúceho
oprávneného z vecného bremena Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, Košice na dobu neurčitú. Vecné
bremeno bude zriadené odplatne, za
náhradu v zmysle znaleckého posudku
vyhotoveného na náklady budúceho
oprávneného,
- vecné bremeno na pozemky KNC
v ZO Breziny vo vlastníctve a spoluvlastníckom podiele Mesta Svit spočívajúce
v povinnosti Mesta Svit ako budúceho
povinného z vecného bremena strpieť
umiestnenie drenážneho potrubia, betónovej výuste, kanalizačných šácht a prechod a prejazd cez dotknutý pozemok
za účelom údržby a opráv v prospech
budúceho oprávneného z vecného bre-

Čo je nové

vo Svite...
Počas uplynulého mesiaca pribudlo
vo Svite nové vodorovné dopravné značenie vrátane vyznačenia prechodov pre
chodcov, parkovacích miest pre osoby so
ZŤP, ale aj dopravné značenie v podobe
žltých čiar z dôvodu problémov s parkovaním v kritických miestach.
Počas letných mesiacov je v meste naplánované uskutočnenie viacerých investičných akcií - rekonštrukcia ulice I. Krasku, odvedenie povrchových vôd oproti
čistiarni Dalema a rekonštrukcia exteriéru
Domu smútku.
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mena: Základná organizácia Slovenského 14 502,- € na zabezpečenie prefinanzväzu záhradkárov 35-9 Breziny vo Svite covania zvýšenej spotreby tepla na ZŠ
na dobu neurčitú; vecné bremeno bude Mierová vo Svite presunom z normatívov
zriadené bezodplatne,
na prevádzku prenesených kompetencií
- vecné bremeno na časti pozemkov medzi rozpočtami základných škôl MsZ
KNC parc. č. 187, 188/2, 244, 206/32, neschválilo.
188/20, 406/2, 188/3 a 229/12 spočívajúV rámci interpelácií:
ce v povinnosti Mesta Svit ako budúceho
povinného z vecného bremena strpieť
F. Drozd sa opýtal, či nie je možné oduloženie inžinierskych sietí na dotknu- súhlasiť VZN o parkovaní v meste Svit.
Význam
triedeniaM.
odpadu
tých pozemkoch, vstup a vjazd
budúceŠkvarek odpovedal, že berie na veho oprávneného na dotknuté pozemky domie, problém sa rozanalyzuje a podá
je údržby
každá vec
alebo látka,
ktorej sasachce
držiteľ stanovisko,
zbaviť. Do smetného
koša na
za Odpadom
účelom ich
a opráv
na dobu
písomné
sme si vedomí,
komunálny
odpad byvecné
sa malbremeno
vyhadzovaťpodlen odpad,
ktorýproblém
nevieme je
ďalej
zhodnocovať
alebo
neurčitú; budúce
že tento
potrebné
riešiť komrecyklovať.
ktorý
sa recyklovať
dá, triedime
alebo separujeme.
znamená rozdeliť
ľa písmenaTen,
bude
zriadené
odplatne,
za plexne
a naraz pre Triediť
celé mesto.
odpad
z čoho sa skladá
do oddelených
nádob, aby bolo možné ďalej s ním nakladať.
cenu podľa
podľatoho,
znaleckého
posudku
a na
E. Kačmarčíková upozornila na ul.
Aké
druhy odpadu
môžeme
V mestách a obciach najčastejšie triedime tieto komodity:
realizáciu
sadových
úpravtriediť?
a spevnených
Sládkovičovu, kde parkujú autá po oboch
plôch plast,
a to sklo
bezodplatne,
sadové úpravy
papier,
a kov.
stranách.
a spevnené plochy budú odovzdané do
M. Škvarek odpovedal, že riešením
Prečo je dobré
vlastníctva
Mestutriediť
Svit, odpad?
by zatiaľ mohlo byť vodorovné doprav3. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona
né značenie
podobe odpadu
žltých čiar.
Úrad
Jednak ušetríme množstvo surovinových zdrojov,
znižujemev množstvo
určené
na
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na
sa návrhom životného
bude zaoberať
a následne
spaľovanie
alebo
skládkovanie,
a
zabraňujeme
tak
znečisťovaniu
prostredia.
základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004
sa dokomunikuje navrhované riešenie
Z.z.Ako
o rozpočtových
pravidlách územnej
triedime?
s poslancami a dotknutými občanmi.
samosprávy a o zmene a doplnení nieJ. Timkovič
sa zbierajú.
opýtal, čiTieto
sa uskutočňuktorých
opatrenia
Papier,zákonov
plast, sklorozpočtové
aj kovy majú
prislúchajúcu nádobu,
kam sa
nádoby sú
je pravidelné
čistenie
na úpravya Rozpočtu
MestaDo
Svitmodrých
pre rokzberných
označené
líšia sa farebne.
nádob, ktoré
sú vodojemov.
určené na triedenie
M. Škvarek
odpovedal,papier,
že požiada
2017 nasledovne:
papierových
materiálov triedime: noviny, časopisy, reklamné
letáky, kancelársky
kartóny,
PVS,
aby
nám
zaslali
protokol
o
čistení
l
rozpočtové
opatrenie
vo
výške
krabice, papierové obaly a podobne. Netriedime: znečistený, mastný, asfaltový a dechtový papier,
8 802,-€ na nákup zbraní pre potreby nakoľko vodojemy sú v majetku Podtatpoužité plienky, hygienické potreby. Do žltých zberných nádob, ktoré sú určené na plastové
ranskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Mestskej polície Svit,
materiály, triedime: plastové fľaše od nápojov, igelitové vrecká, fólie, čisté plastové nádoby
l rozpočtové opatrenie vo výške
J. fľaše
Timkovič
sa opýtal,
kedy sa začne
z175
drogérie,
olejov a potravín
a iné. Plastové
je potrebné
pred vyhodením
stlačiť,
000,-rastlinných
€ na investičné
akcie Mesta
oprava
budovy
MŠ
na
ul.
Kpt.
Nálepku.
aby
sa
zmenšil
ich
objem.
Netriedime
znečistené
plasty,
obaly
od
nebezpečných
látok
obaly
od
Svit: rekonštrukcia ulice Ivana Krasku M. Škvarek
odpovedal,
že
mesto
motorových
olejov,
farieb
či
chemikálií.
Do
zelených
zberných
nádob,
ktoré
sú
určené
na
sklenené
90 000,- €, dom smútku exteriér má podanú žiadosť o dotáciu z fonmateriály,
nevratné
obaly zo skla
od nápojov, tabuľové sklo, sklenené nádoby, črepy
40 000,-€,triedime:
odvedenie
povrchových
vôd
dov pre realizáciu rekonštrukcie, proaoproti
podobne.
Netriedime:
keramiku,
autosklo,
porcelán, zrkadlá, TV obrazovky, žiarovky a podobne.
čistiarni
Dalema
- 30 000,€, proces beží, práce sa začnú až vtedy, keď
jekty
- 15 000,€
Do
červených
zberných
nádob, ktoré sú určené na kovové materiály, zaraďujeme: konzervy,
bude schválená dotácia a výberovým
l rozpočtové
opatrenie
vo výške
kovové
obaly, hliníkové
časti
obalov,9 700,kovové€ súčiastky
a výrobky,
nápojové
plechovky.stavby.
Tento
konaním
vybraný
dodávateľ
na dofinancovanie
Základnej
umeleckej
materiál
je taktiež možné
odniesť do
zberného dvoru
zberne kovov.
kovovéby
obaly,
Ak čivšetko
pôjdeNetriedime:
dobre, stavba
sa
školysú
vokombinované
Svite
ktoré
s iným obalom, znečistené obaly
zo zubnej
pasty. na jar
malanapríklad
začať obaly
realizovať
niekedy
l rozpočtové opatrenie vo výške
v budúcom roku.
15 Iba
000,-správne
€ na zabezpečenie
a zodpovednefinancovania
vytriedený odpad môže prejsť procesom recyklácie a opäť
J. Timkovič sa zaujímal o možnosť vybežnej údržby
majetku Mesta Svit.
nadobudnúť
hodnotu.
Rozpočtové opatrenie vo výške budovania výťahu do knižnice.

Pred vyhodením zošliapnite...
Pri kontajneroch na triedený zber sa často stretávame s neporiadkom - nestlačené PET
fľaše, plechovky od piva, nápojové kartóny, škatule od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku
a kontajner vyzerá byť na prvý pohľad preplnený odpadom, ale v skutočnosti je plný iba
spolovice. Výsledkom je, že šomreme na neporiadok okolo odpadových nádob a upokojí
nás, až keď problém „vyriešia“ TS mesta Svit častejšími návštevami. Ale častejšie odvážanie poloprázdnych, vzduchom naplnených kontajnerov je nielen časovo náročnejšie, ale
i ekonomicky neefektívne. Riešením je PET fľaše, plechovky, nápojové kartóny či škatule
zošliapnuť alebo zložiť - jednoducho zmenšiť ich objem a až tak vyhodiť do kontajnera.
Dúfame, vážení spoluobčania, že i Vy aplikáciou hore uvedeného riešenia prispejete
k hospodárnemu nakladaniu s prostriedkami na separovaný zber.		
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M. Škvarek uviedol, že na interpeláciu
odpovie písomne.
D. Vojsovičová sa opýtala na zriadenie zásobníka na vodu a krhly na cintoríne.
M. Škvarek odpovedal, že problém
bude posúdený a poslancom bude doručená písomná odpoveď.

V diskusii:
M. Škvarek informoval, že prebehlo
rokovanie s Štatnymi lesmi SR o delimitácii a zámene pozemkov (bezplatné odovzdanie pozemkov v objekte cintorína do
vlastníctva mesta, musíme preukázať, že
kolumbárium je verejnoprospešná stavba mesta). Zámena pozemkov sa týka aj
pozemkov v oblasti jazera a pozemku
oproti zadnej bráne do Chemosvitu, za
pozemky, ktoré mesto nepotrebuje na
hranici katastrálneho územia s k.ú. Batizovce.
Primátor ďalej poznamenal, že firma
Euro AWK v súčasnosti realizuje montáž
prístreškov na zastávkach MHD a reklamných panelov city light, mestu Svit bude
podľa platnej zmluvy poskytnutých 10 %
reklamných plôch na propagáciu nekomerčných aktivít mesta.
I. Zima informoval, že Mesto Svit
v roku 2017 opäť prijalo výzvu zapojiť
sa do celonárodnej súťaže „Do práce na
bicykli“ v rámci národnej kampane pre
podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mestách, ktorá prebehla
v mesiaci máj 2017 a po tretíkrát obhájilo prvenstvo v celonárodnom meradle
v kategórii najviac najazdených kilometrov podľa počtu obyvateľov. Súťaž bola
určená tímom zamestnancov pracujúcich v rovnakej firme alebo inštitúcii, ktorí sa zaregistrovali, v období od 1. do 31.
mája 2017 dochádzali do práce na bicykli a svoje najazdené kilometre evidovali
do registračného systému. Výsledky súťaže sú zverejnené na webových stránkach
mesta.
Ďalej povedal, že čo sa týka parkovacích plôch v meste, je potrebné riešiť
túto situáciu a musí sa prihliadať aj na
uskutočnený dopravno - sociologický
prieskum, v ktorom sa občania vyjadrili
k ich obvyklému spôsobu dopravy. Keďže doprava osobným automobilom nie
je dominantná, musíme riešiť problém
komplexne s prihliadaním na pešiu, cyklistickú a ostatné druhy dopravy. Trend je
taký, že sa v mestách budujú parkovacie
domy aj kľudové zóny, v ktorých je pohyb
automobilov obmedzovaný
M. Škvarek poznamenal, že v septembri 2017 sa uskutoční pracovné
stretnutie k dopravno - sociologickému
prieskumu. Projekt na statickú dopravu
v meste pre celé mesto naprojektoval
Ing. Žák. 		
JH, MB
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Mobilné planetárium v škôlke

Do materskej školy v piatok 16. júna
zavítala nezvyčajná návšteva. Vo veľkej
planetárnej kupole mali deti možnosť
pozrieť si nielen zábavno - vzdelávací
program o vesmíre, planétach, súhvezdiach, ale aj o dinosauroch. Programy
boli deťom predstavené zrozumiteľnou
formou rozprávky, aby pochopili základné javy astronómie. Dozvedeli sa, prečo
sa na Zemi strieda deň a noc, ako sa nazývajú fázy Mesiaca, ako sa volajú najznámejšie súhvezdia alebo prečo v meste
nemôžeme pozorovať hviezdy, či prečo
jablko padá zo stromu dole na zem. Pozreli si aj filmovú rozprávku Ako Mesiac
putoval k Slnku na návštevu. Deťom sa
predstavenie veľmi páčilo a dlho sa o zážitku z premietania rozprávali so svojimi
učiteľkami. Projekciu deti sledovali poležiačky, na strope kupoly, čo umocnilo
emocionálny zážitok detí a zároveň to
malo aj relaxačný účinok. Mobilné planetárium sa ukázalo ako vynikajúca didaktická pomôcka.
		
MZ

Ako je už dlhoročnou tradíciou na našej škole, aj tento
rok zavŕšili štúdium dejepisu naši deviataci návštevou
vyhladzovacieho tábora v poľskom Osvienčime.

Výletníci
zo škôlky

Emotívny zážitok

na konci školského roka
Dozvedeli sa, ako fungovala nacistická
vraždiaca mašinéria - od príchodu väzňov
do tábora, cez ich selekciu, smrť plynom,
alebo zaradenie do pracovného komanda, „stravu“, „ubytovanie“, ich olúpenie
o posledný majetok - všetko to mali nacisti dôsledne prepracované. Aj to, ako dosiahnuť, aby išli ľudia do plynových komôr
pokojne a nič netušiaci a ako od týchto
obetí získať čo najviac - využiť aj ich obuv,
odev, okuliare, protézy, ba i vlasy.
Zistili fakty nielen o Mengeleho „le-
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kárskych“ pokusoch na deťoch, najmä
na dvojčatách, o terore a strachu o život,
ktorý bol v tábore všadeprítomný, ale aj
o hrdinstve, vzájomnej pomoci väzňov
a túžbe prežiť. Prežiť a svedčiť.
V jednom z osvienčimských barakov je
citát: „Tí, čo sa nepamätajú na minulosť,
sú odsúdení na to, aby ju znova prežili.“
Lepšie ste to vyjadriť nemohli, pán Santayana...
ZŠ Komenského ul., Svit
foto: Adam Tomajko

Tento rok sme sa s detičkami z materskej školy Pod Skalka vybrali na výlet
do Spišskej Novej Vsi, kde sme spoločne
navštívili divadlo s rozprávkovým predstavením Dlhý, široký a bystrozraký. Druhou zastávkou na našom výlete bola zoologická záhrada, kde sme si pozreli rôzne
zvieratká. Touto cestou ďakujeme rodičom
ktorí nám ochotne pomohli, a tak prispeli
k príjemne strávenému dopoludniu. Veríme, že úsmev na tváričkách detí hovoril
jasnou rečou, že to bol SKVELÝ DEŇ.
Deti z MŠ Školská

INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Úspešný školský rok v ZŠ na Mierovej ulici
Každý školský rok sa nesie v znamení
vedomostných, umeleckých a športových
súťaží. Dávnou tradíciou našej školy je zapájať do týchto súťaží čo najväčší počet
žiakov. Účasťou v súťažiach potvrdzujeme
sústavnú a hlavne kvalitnú prácu pedagógov s talentovanými žiakmi školy. Príprava
na ne je zároveň motivujúcim faktorom pre
žiakov pri výbere stredných škôl, v príprave
na svoje budúce povolanie, ale aj príležitosťou porovnať sa so spolužiakmi v školskom
kole, ale i so žiakmi iných škôl vo vyšších
postupových kolách. Aj v tomto školskom
roku sme absolvovali mnoho súťaží s mimoriadne úspešnými výsledkami.
Žatvu najväčších úspechov sme začali
žať 1. miestom Kristíny Jančekovej v okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a jej následným 4. miestom
v krajskom kole. V okresnom kole technickej olympiády sa v kat. A žiaci Róbert Valčák
a Adam Kačmarák umiestnili na 2. mieste,
a Patrik Lihan obsadil vo svojej kategórii
taktiež 2. miesto. Patrik bol úspešným aj
v okresných kolách matematickej olympiády MOZ 7, v ktorej sa umiestil na 1. mieste,
v dejepisnej olympiáde kat. E získal
2. miesto a v Archimediáde obsadil
3. miesto. V okresnom kole dejepisnej olympiády nám dve 2. miesta vybojovali v kat.
D Renáta Hrušková a v kat. F Daniela Hricová. Úspešným bol aj Šimon Šoltis, ktorý
v okresnom kole biologickej olympiády
v projektovej časti skončil vďaka svojej
prezentácii na 3. mieste. Mimoriadne sa

darilo aj žiakom v súťažiach z náboženstva.
Marek Kormoš, Renáta Hrušková a Matej
Kováč zvíťazili v okresnom kole biblickej
olympiády rím.-kat. a postúpili do krajského kola, v ktorom obsadili krásne 8. miesto.
Marek a Matej nás úspešne reprezentovali
aj v krajskom kole súťaže Pápežské misijné
dielo, kde skončili štvrtí. V okresnom kole
biblickej olympiády gr.-kat. boli úspešnými
Patrik Sedlák a Alexandra Sasáková, ktorí vo svojej kategórii obsadili dve 1. miesta
a Tibor Ridilla a Aneta Ridillová skončili na
3. mieste. Druhým miestom nás potešila Daniela Hricová a 3. miestom Lucia Mrštinová v okresnom kole biblickej olympiády ev.
Vzorne nás reprezentovali aj naši najmenší.
V olympiáde z anglického jazyka (organizovanej CVČ vo Svite) sa v kat. 3. ročníka
umiestnila Sofia Miškovičová na 1. mieste, v kat. 4. ročníka obsadili Nina Šurinová
1. miesto a Lukáš Lesný 2. miesto a v kat.
5. ročníka obsadila Lucia Mrštinová
1. miesto, Július Matušek 2. miesto a Kristína Kicová skončila na 3. mieste.
Svojej výbornej povesti nezostali nič dlžní ani športovci. V okresnom kole obsadili
dve 2. miesta Sára Kicová v skoku do diaľky
a Petra Ilčíková vo vrhu guľou. Úspešnými
boli aj v krajskom kole, v ktorom skončila
Sára na 4. a Petra na 5. mieste. V atletike
dosiahla v okresnom kole Sára 2. miesto
aj v skoku do diaľky. Samuel Michalko vybojoval v behu na 300 m 2. miesto, dve
3. miesta v skoku do diaľky a v behu na
150 m. Sériu úspechov uzavreli atléti

3. miestom v štafete chlapcov. Darilo sa aj
Martinovi Ferjančekovi, v Tatranskej lyžiarskej lige obsadil 2. miesto. Vynikajúcimi výsledkami nás potešili aj naši hasiči. V súťaži
Slovenská liga v 60-kách - hasičský šport
- získali Tomáš Štinčík a Magdaléna Štinčíková dve 1. miesta a 3. miesto vybojovalo
aj družstvo mladých hasičov v súťaži „O putovný pohár DHZ Batizovce“. Skvelým výkonom nás potešili aj zanietenci crossmintonu. Školu reprezentovali na Majstrovstvách
Slovenska. Bianka Jančeková vybojovala
skvelé 2. miesto, Peter Šoltýs a Zuzana
Čapóová obsadili vo svojich kategóriách
3. miesta. Plavecké majstrovstvo potvrdili aj
v tomto školskom roku plavci. Okrem skvelého 1. miesta v plaveckej štafete triumfovali aj jednotlivci, ktorí vo svojich kategóriách získali celkovo 9 zlatých, 8 strieborných
a 3 bronzové medaily. Veľmi krásnym
umiestnením nás milo prekvapili aj mladší
žiaci v súťaži Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy U10, v ktorej skončili na krásnom
2. mieste.
Svojím úžasným výkonom nás nesmierne potešili aj naši deviataci. V TESTOVANÍ
9 sme sa spomedzi 26 škôl popradského
okresu umiestnili z matematiky na skvelom
2. mieste a zo slovenského jazyka a literatúry na krásnom 3. mieste.
Ďakujem pedagógom, vedúcim školských krúžkov, rovnako i rodičom za mimoriadne úsilie a obetavosť v práci s našimi
deťmi. Ďakujem i žiakom za úspešnú reprezentáciu školy.
EB

Za odmenu na ŠkolFESTE v Košiciach

Za výborné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy v rôznych súťažiach sme boli v minulom školskom roku odmenení návštevou Prezidentského paláca v Bratislave. Verte, že v tomto školskom roku sme už netrpezlivo čakali na prekvapenie, ktorým nás pani riaditeľka
poteší. A dočkali sme sa. Vo štvrtok 25. mája 2017 sa 87 žiakov druhého stupňa zúčastnilo v Steel Aréne v Košiciach prvého ročníka super
koncertu pod názvom ŠkolFEST 2017. Obrovským zážitkom pre nás bolo nielen na vlastné oči vidieť a počuť vystúpenia Dominiky Mirgovej, Celeste Buckingham a Adama Ďuricu, ale aj stretnúť vyše 6500 spolužiakov z celého Slovenska. Organizátori nám pripravili nezabudnuteľný zážitok spojený aj s oslavou Medzinárodného dňa detí. Domov sme odchádzali nadšení a plní skvelých dojmov. Opäť sa nám
potvrdilo, že sa oplatí usilovne pracovať, pretože odmena je potom skvelá.
Ďakujeme aj RZ pri ZŠ za poskytnutie finančného príspevku na autobusovú dopravu.
Žiaci, ZŠ Mierová 134, Svit
ROČNÍK XVI - JÚL/AUGUST 2017

5

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
„Súhra kolies“ - ocenená ako najlepšia
choreografia
l Festival moderného tanca - Bojnice
2017 - 7. 4. 2017
l Strieborné pásmo: „Farmárky týždňa“
l Bronzové pásmo : „Kúzlo lampy“,
l 3. miesto: „Súhra kolies“,
l 1. miesto: „Ladybug“, „Niekto mimo(ň)
Zeme“, „Trinásta komnata“.
l SZUŠ Fantázia - „Laureát súťaže“.
l Celoslovenské kolo moderného tanca - Dancerose 2017 - Ružomberok 9. 4. 2017
l 3. miesto: „Ladybug“
l Deň tanca 2017 - súťažná krajská prehliadka nefolklórneho tanca Poprad 28. 4. 2017
l Zlaté pásmo: „Ladybug“, „Whydon´tyou
love me“,
l Strieborné pásmo: „V žiare noci“.

Hudba je všade okolo nás. Raz je tichá ako vánok, inokedy buráca. Vďaka svojej mnohotvárnosti nám umožňuje
prežívať chvíle, ktoré sa slovami nedajú vyjadriť. V hudbe
každý nachádza niečo iné. My v nej „vidíme“ pohyb, pohyb
tela vyjadrujúci naše túžby, nádej, smútok, radosť, šťastie.

Tanec nám dáva krídla...
Je to tanec. Každodenná drina,
disciplína, kus pevnej vôle a vytrvalosti,
ale taktiež nadšenie a láska k tancu, ktorá
tanečníkom umožňuje plne sa realizovať,
robiť to, v čom sú šťastní.
Každý deň v tanečnej sále na ZŠ Komenského, kde pôsobíme, môžete počuť
hudbu - rytmus, doprovod k prvému cviku, prebúdzajúc každý sval a nerv. Hlasné
povely trénera, spolu s opravami chýb pretínajúc melódiu... raz, dva, tri,štyri, drž
chrbát, zatiahni lopatky, prepni špičky,
paže vpred, výdrž, otočiť, raz, dva... Či už
je to klasický tanec - pri tyči, „na voľno“,
džezový tanec, technika moderného,
či súčasného tanca, vyjadrujúca sa v tanečnej terminológii. Nekonečne opakujúce sa cviky, striedanie nôh, strán, prevedenie jednotlivých tanečných prvkov
a variácií, určujem aj podľa toho (učebné
osnovy) aké technické obtiaže je treba
prekonať. Každá variácia sa opakuje, až
kým nezodpovedá správnemu prevedeniu. Iba tak je možné dosiahnuť ľahkosť,
precíznosť, dynamiku každého pohybu.
Choreografia je dlhodobý proces, ktorým chcem vyjadriť myšlienku, tému,
pocit, postoj, zapôsobiť na myseľ i srdce diváka a dávať krásu, poéziu, radosť
a smiech. Je to kolektívna práca, pre
mňa ako choreografa je tanečník partnerom a spolutvorcom. A môžem pove-
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dať, že som vždy mala a mám nadšené,
citlivé deti a mládež, ktoré tancujú už
niekoľko (desiatku) rokov a vytvorili sa
z nich výrazné umelecké individuality.
Stále k nám prichádzajú nové „talentíky“
a omladzujú náš tanečný odbor.
V našom publiku sa nájdu stáli fanúšikovia, ale hlavne nadšenci tanca. Sú to
naši rodičia, starí rodičia, ujovia, tety, súrodenci, priatelia, tanečníci...
Bez rodičov by to naozaj nešlo! Všade
prítomní pomôcť, zohnať, urobiť, či vyrobiť, učesať, nalíčiť, vyfotiť, pochváliť ,
objať. Som im zato všetko veľmi vďačná
- „žijú s nami“.
Pre nás je najväčším ocenením, keď sa
bavia, usmievajú a tlieskajú nám. Úspechy a ocenenia sú len okamihom, no
priateľstvá, zážitky a čas strávený na vystúpeniach, súťažiach i v „upotenej“ sále
v nás zostáva.
Súťažíme v rôznych vekových kategóriách: Deti, Juniori, Mládež. V rôznych
disciplínach: Show dance, Open choreografie, Scénické choreografie, Tanečné
kompozície.

Ocenenia choreografií roku 2017:
l Deň Tanca 2017 - súťažná regionálna
prehliadka 15.-17. 3. 2017 - Svit
l Zlaté pásmo: „Ladybug“, „Kúzlo lampy“,
„Na stope“, „Kar-cool-kovo“, „V žiare noci“,

l Tanečný Kubín - celoslovenské kolo Dolný Kubín 2017 - 6. 5. 2017
l Dipl. za účasť vo finále: „Niečo o láske“,
l Diplom za účasť: „Na stope“,
l 3. miesto: „Niekto mimo(ň) Zeme“,
l 1. miesto: „Trinásta komnata“.
l Deň tanca 2017 - celoslovenská prehliadka moderného a módneho tanca
- Žiar nad Hronom - 16. 5. 2017
l 1. miesto: „Ladybug“,
l 2. miesto: „Whydon´tyou love me“.
l AFC Dance Cup 2017 - Bardejov 3. 6. 2017
l 1. miesto: „Na stope“, „Ladybug“, „Kúzlo
lampy“, „Súhra kolies“, „Trinásta komnata“, „Niečo o láske“,
l 2. miesto: „Niekto mimo(ň) Zeme“,
„Kar-cool-kovo“.
l Euro Open modern dance championship - Balatonfüred, Hungary 23. 6. 2017
l 2. miesto - „Trinásta komnata“ Fantasy
- formation - Junior.
Práca tanečného pedagóga a choreografa je môj život a dá sa to zvládnuť
najmä vďaka pomoci fantastického kolektívu, ktorý mi nezištne pomáha a šetrí
môj čas. Chcela by som úprimne poďakovať výtvarnému odboru, ktorý pretvára moje predstavy do podoby úžasných
rekvizít, našej skvelej a trpezlivej krajčírke
Janke, Miške, ktorá vždy včas informuje,
prihlasuje na súťaže a rieši administratívne záležitosti, Marianke za hodiny a dni
strávené nad hudobnými strihmi, pani
riaditeľke Vierke, ktorá vždy všetko vybaví a zabezpečí.
Tento svet tanca a hudby by nemohol
existovať bez podpory mojej najbližšej rodiny, manžela, mojich detí a starej
mamy. Všetkým patrí moja veľká vďaka.
Tanec mi dáva krídla!
Jana Gregorová, foto: Peter Kostka
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Medzinárodný festival detských folklórnych súborov Krojované bábiky patrí
tradične k príležitostiam účasti súboru
Jánošíček zo Svitu na tomto slávnostnom
podujatí osláv detskej radosti. V sobotu
3. 6. 2017 sa vybrali zástupcovia súboru na prijatie primátorom mesta Poprad, kde sa podpísali do kroniky už po
20-ty krát. Nasledoval mohutný sprievod
mestom všetkých účastníkov a potom sa
mohli diváci pozrieť skoro na trojhodinový
program plný hudby, spevu a hlavne folklórneho tanca. Jánošíček v účasti pokračoval účinkovaním v Kežmarku a vo Svite.

Objatia sa rozdávali zadarmo

Ulice mesta Svit sa 26. júna zaplnili dobrovoľníkmi rôznych vekových kategórií, ktorí rozdávali objatia. Išlo o Medzinárodný deň objatí, do ktorého sa každoročne zapájajú
ľudia z celého sveta. Mladí dobrovoľníci navštívili mestský úrad, školy a ďalšie inštitúcie,
kde rozdali 1571 objatí. Cieľom tohto dňa bolo vyčariť občanom úsmev a urobiť ich deň
krajším. Vyskytli sa aj negatívne reakcie na túto iniciatívu, aj keď len vo výnimočných prípadoch. Mnohí boli milo prekvapení a pozitívna energia sa šírila ulicami mesta.
Dominika Pacigová

Zamyslenie na leto:

Krojované

bábiky

Medzinárodný festival DFS Krojované bábiky je charakteristický svojim
viacdňovým trvaním (1. - 6. 6. 2017).
V sobotu sa začal v Poprade a jeho priebeh pokračoval v nedeľu v Kežmarku.
V obedňajších hodinách program festivalu pokračoval velikánskym sprievodom
cez centrum mesta Kežmarok, ktorého smerovanie bolo priamo na hradné
námestie k pódiu, kde sa začal hlavný
galaprogram spojený s aktom výmeny
bábik. Hneď v úvode riaditeľ festivalu
J. Švedlár odovzdal na otváracom ceremoniáli vedúcim súborov keramické
ceny, diplomy a prezenty festivalu. Samotný program potom trval do neskorého popludnia, plný krásnych vystúpení
všetkých účastníkov. V programe nechýbal ani súbor Jánošíček, ktorý si v závere
vymenil bábiku s ruským súborom GARMONIYA z Moskvy.
Program festivalu pokračoval nasledujúci deň ďalšími vystúpeniami vo Svite.
V pondelok ráno sa stretli súbory Calypso
Kaliningrad, Dzitarins Ogres, Garmoniya
Moskva a domáci súbor Jánošíček na
vystúpení pre školy v DK Svit. Dramaturgicky nabitý program ocenili malí diváci vrúcnymi potleskami, ktoré potešili
účastníkov festivalu. V závere programu
poďakovala zahraničným účastníkom Bc.
Vlasta Horňáková, DiS. art. a odovzdala
im prezenty pripomínajúce vystúpenie
v meste Svit.			
VH
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Človek sa líši...
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mesto
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Z HISTÓRIE
Knižnica v priestoroch Územnej materskej školy mala krásne priestory i výhodné
umiestnenie medzi dvoma základnými
školami. V roku 1992 nastala zmena v kolektíve knižnice, namiesto Štefánie Srebalovej nastúpila Mária Deptová.
Spoločenské zmeny po revolúcii spôsobili, že sa rušili materské školy podnikov mesta. Z týchto dôvodov Územná
materská škola potrebovala rozšíriť počet
tried a tak sa knižnica musela v roku 1995
piatykrát sťahovať. Nové priestory dostala
v budove bývalého Mestského úradu, na
2. poschodí. Už sťahovanie kníh a knižných regálov na najvyššie poschodie budovy bez výťahu bolo mimoriadne náročné. Knižnica síce získala pekné priestory
v centre mesta, nedostatkom bolo umiestnenie na 2. poschodí hlavne pre starších

Čitáreň v roku 1995

História knižnice 1937 - 2017, časť VI.

a telesne postihnutých používateľov. 1996. Knižnica zakúpila prvý počítač
V uvedených priestoroch knižnica sídli a knižnično - informačný systém Libris.
dodnes. Od roku 1998 začala knižnica vo Pracovníčky knižnice sa pustili do spätsvojich priestoroch realizovať výstavy. Pri- ného spracovania knižničného fondu - to
pravila výstavy sôch autorov Jána Gejdoša znamenalo zobrať každú knihu do ruky
a Ľubomíra Vavruša, výstavu kresleného a zapísať údaje o nej do počítača podľa
humoru Jindřicha Ottu, výstavu obrazov príslušných katalogizačných pravidiel.
Jany Stromčekovej, malieb Františka Žol- Po spracovaní všetkých dokumentov ich
dáka a patchworku Anny Kysuckej. V roku označili čiarovými kódmi. Druhou etapou
1999 bolo zrušené Mestské kultúrne stre- bolo súbežné spracovávanie nových dodisko a knižnica prešla priamo pod Mesto kumentov a treťou elektronické spracoSvit.
vanie údajov o používateľoch. Pred spusNajvýraznejšou zmenou v práci kniž- tením automatizovaného výpožičného
nice
bola automatizácia
knižnično
- in- procesu knihovníčky priebežne odstraňooard,
organ,
cimbal,
akordeón,
formačných
procesov,
ktorá
začala
v
roku
vali pôvodne používané papierové tlačivá
gitara, zobcová a altová flauta,

2017/18
Svit

ý odbor :

axofón, trúbka, lesný roh, bicie,
udový, moderný a zborový spev,
udová hudba a tanecná skupina

2017/18
ZUŠ Svit

Hudobný odbor :
ý odbor
:

a rušili lístkové katalógy. V roku 1998 sa
knižnica pripojila na internet a úplný automatizovaný výpožičný proces spustila
v roku 2000. V roku 2005 bol zverejnený
off-line katalóg knižnice na internete.
V tom období knižnicu navštívili tieto
osobnosti: Anton Marec, Milan Legutky, Igor Hochel, Maroš Bančej, Stanislava
Chrobáková, Ivo Herák, Anton Rákay, Tatiana Juríková, Ján Badáň, Ladislav Ballek,
Ondrej Marušiak, Marián Andričík, Jozef
Nálepka, Vojtech Kondrót, Boris Brendza,
Peter Hámor, Daniel Hevier, Nora Baráthová, Alžbeta Verešpejová, Jozef Mihalkovič
a Ján Gavura.
DŠ

Priestory knižnice v budove
bývalého MsÚ v roku 1995

husle, klavír, keyboard, organ, cimbal, akordeón,

gitara, elektrická gitara,
zobcová a altová flauta,
afika, modelovanie,
keramika,
fagot, klarinet, saxofón, trúbka, lesný roh, bicie,
dekoratívne cinnosti
sólový spev, ludový, moderný a zborový spev,
ludová hudba a tanecná skupina

no-dramatický
Výtvarný odbor :

malba, kresba, grafika, modelovanie,
keramika,
dramatika, slovesnost,
literárny
dekoratívne cinnosti
javiskové formy, divadelné hry

Literárno-dramatický
ý odbor
:
odbor :

dramatika, slovesnost,
literárny
sický, moderný a ludový
tanec,
prednes, malé javiskové formy, divadelné hry
spolocenské tance

Tanecný odbor :

klasický,
moderný a ludový tanec,
melecká škola
Svit
spolocenské tance
na

Základná umelecká škola Svit
tové skúšky
Vás pozýva na

Talentové skúšky

7:30 hod. 30. 8. - 15. 9. 2017
od 14:00 - 17:30
hod.
ákladnej školy
Mierová

v budove Základnej školy Mierová

ÚDIA AJ PRE
DOSPELÝCH
MOŽNOSŤ
ŠTÚDIA AJ PRE DOSPELÝCH!!

UŠ Svit, Mierová 134, Svit alebo zussvit.edupage.org,
viac informácií získate na ZUŠ Svit, Mierová 134, Svit alebo zussvit.edupage.org,
vit?fref=ts, e-mail: zussvit@gmail.com,
tel.:e-mail:
+421
918tel.:
246
656
+421 918
246 656
https://www.facebook.com/ZusSvit?fref=ts,
zussvit@gmail.com,
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POĎAKOVANIE MESTSKEJ KNIŽNICI VO SVITE
Možno si myslíte, že knižnica je len
akousi spoločenskou či kultúrnou inštitúciou, resp. organizovanou zbierkou kníh
určenou na používanie čitateľskej verejnosti, opak je však pravdou. Popri vlastnej práci s knihou organizuje pre našich
žiakov množstvo podujatí a aktivít. Je
inštitúciou, ktorá okrem pedagogického
usmerňovania mala a má nezastupiteľné miesto v práci so žiakmi, a to nielen
v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra. A že bola jej pomoc rôznorodá,
posúďte sami: pracovníčky knižnice pre
nás organizovali besedy so spisovateľmi,
napr. Františkom Bárdym, Jaroslavom
Rezníkom, Margitou Ivaničkovou, besedu
s lesníkom, besedy o spisovateľoch, napr.
Ľudovítovi Štúrovi, taktiež nám pripravili
prezentáciu najnovších kníh, ale aj akcie
ako Zober knihu, nie tablet, pasovanie
prvákov, čitateľský maratón, environmentálny seminár, súťaž Les ukrytý v knihách, Osmijanko či informačnú výchovu.
Naše obrovské poďakovanie patrí vedúcej mestskej knižnice Daniele Šipošovej a
knihovničkám V iktórii Kozubovej i Lýdii
Kocunovej. Ďakujeme za aktívnu spoluprácu.
Pedagógovia SJL, ZŠ Mierová, Svit

OSLAVA JUBILANTOV

Koniec júna sa niesol v duchu osláv, a tak mesto nezabudlo ani na seniorov - jubilantov. V stredu 28. júna v kruhu svojich
rovesníkov oslávilo svoje jubileá 33 oslávencov. Slávnosť otvorila Beáta Blaščáková básňou a po slávnostnom príhovore primátora
Miroslava Škvareka nasledovalo slávnostné prijatie jubilantov so zápisom do pamätnej knihy. O celkovú príjemnú atmosféru sa
postarali žiaci a učitelia SZUŠ Fantázia svojim umeleckým prejavom. V neformálnej pohode si potom seniori pospomínali na časy
svojej mladosti a vyjadrili svoje názory na súčasnú situáciu života vo Svite. Za všetkých jubilantov svoje poďakovanie vyjadril Ján
Perinaj a všetci sa v dobrej nálade, s úsmevom na tvári vrátili domov. Do ďalších rokov Vám ešte želáme pevné zdravíčko a veľa
radostných chvíľ!													 BB

ZO JDS vo Svite už tradične organizuje náučnú letnú turistickú prechádzku v okolí studničky.
Tá sa uskutoční v stredu 19. 7. 2017 od 9.00 hod. do 12.00 hod. s tým, že v hodnote 1,- € je zabezpečené občerstvenie (každý
prihlásený účastník si donesie so sebou chlieb, lyžicu a misku). Prihlásiť sa je potrebné u desiatkárov ZO JDS do 17. 7. 2017.
ROČNÍK XVI - JÚL/AUGUST 2017
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA

MANŽELSTVO UZATVORILI

Jakub Vančo, Matej Kovalič, Oliver
Neupauer, Sára Vargová, Adam Maličký,
Laura Bujňáková

Miroslav Dučák a Monika Klemová,
Vladislav Ličko a Lenka Czielová

MÁRIOU MAREČKOVOU,

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV

80 ROKOV

Ján Plačko, Lýdia Zamišková, Kvetoslava
Malenká, Ing. Helena Pappová,
Mária Novická, Alžbeta Padová,
Anna Miškárová, Peter Fidermák

Helena Dugasová, Mikuláš Polczer

75 ROKOV

Vilma Vrdlovcová

Ondrej Štefaňak, Emília Gáboríková,
Anna Liptáková

85 ROKOV
Ján Geroč

90 ROKOV
91 ROKOV

Irena Kalafutová, Mária Kučerková,
Ján Pitoňák

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Tibor Pecha (59), Františka Babiarčíková (81), Ing. Jozef Babjarčík (58), Helena
Dojčárová (76), Helena Jozefčáková (91), Anna Hosová (73), Iveta Šoltisíková (55),
Mária Novotná (82), Margita Ondrušová (81), Mária Marečková (77)
V prípade, že si neželáte, aby sa Vaše jubileum, sobáš, resp. narodenie dieťaťa zverejnilo
v tejto rubrike, prosím o oznámenie v redakcii - MsÚ, č. dv. 116, tel. č. 052/78 75 114.

8. augusta 2017 a 16. augusta 2017
uplynie 5 rokov od chvíle, čo nás navždy
opustili naši drahí rodičia a starí rodičia

Mária a Pavol Luptákovi

Za tichú spomienku ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli.
Dcéra Marta a syn Milan s rodinou
		
27. júla 2011
		
nás vo veku 89 rokov
		
navždy opustila naša
		
mamka, stará mama
		a prastará mama
		BLANKA

		JURČÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím,
s nami tichú spomienku.
Syn Miroslav a dcéra Milena s rodinami
		
Kto s Tebou žil vie,
		čo stratil...
		
21. júla 2017 uplynie
		
5 rokov od chvíle,
		
keď od nás odišiel man
		
žel, otec a starý otec
		
FRANTIŠEK ĎUREC.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím,
tichú spomienku.
S láskou manželka a deti s rodinami
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Deň s dňom sa stretol
		
a prišiel ten okamih,
		
kedy sme sa dňa
		
30. júna 2017 museli
		rozlúčiť s našou
		mamkou, babkou
		a prababkou

		
Čas plynie ako tichej
		
rieky prúd, kto Ťa mal
		
rád nemôže zabudnúť.
		S tichou spomienkou
		
k tvojmu hrobu kvety
		
položíme a pri plameni
		
sviečky sa pomodlíme.
Dňa 13. júla 2017 si pripomenieme
10. výročie úmrtia

MIKULÁŠA KUZMIAKA.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí nezabudli.
Manželka, dcéry a syn s rodinami
		
Dňa 6. júla 2017
		
uplynulo 5 rokov, čo
		
nás navždy opustil
		
náš milovaný manžel,
		otec a dedko

ktorá nás navždy opustila vo veku
77 rokov. Za dôstojnú rozlúčku
ďakujeme všetkým zúčastneným najmä
v. d. p. farárovi Štefanovi Vitkovi, Mgr.
Beáte Blaščákovej z MsÚ a Pohrebným
službám mesta Svit. Za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary ďakuje
smútiaca rodina.
Ďakujeme vedeniu spoločnosti
CHEMOSVIT, a.s., p. kaplánovi Malecovi,
Mgr. Beáte Blaščákovej z MsÚ vo Svite,
bývalým spolupracovníkom, priateľom,
známym a všetkým, ktorí odprevadili
dňa 10.5.2017 na poslednej ceste

Ing. Jána Kuruca,
ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých 84 rokov. Ďakujeme za kvetinové
dary a všetky prejavy sústrasti, ktorými
sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Naše veľké poďakovanie za dlhoročnú
zdravotnú starostlivosť patrí aj
MUDr. J. Šišákovi, MUDr. M. Černákovej
a MUDr. M. Kakalejčíkovi.
Manželka Mária, syn Marián s rodinou,
dcéry Darina a Jana s rodinami
		Kto zostáva žiť v srdciach
		
tých, ktorých opustil,
		
ten nikdy nezomrie.
		
15. júla 2017
		si pripomíname 1. výročie
		úmrtia nášho milovaného
		
otca, dedka a pradedka

JÁNA JURČA,
ktorý nás navždy opustil. Tí, ktorí ste ho
poznali venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry
Anna a Markéta s rodinami

		EMIL MEJZEŠ.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho
poznali, úprimne ďakuje
manželka Jarmila, dcéra Bibiana a syn
Jaroslav s rodinou.
		
Nie plač a slzy zanechá		
vam. Nie bolesť, čo už
		nebolí. Len s rosou líham
		
na noc k trávam, len čo
		rád mal som, zanechávam.
		
22. júla uplynú 2 roky
		
od úmrtia nášho
drahého manžela, otca a dedka

Ing. MILANA GONDU.

Za Vašu tichú spomienku ďakuje
smútiaca rodina.

30. júla uplynie 10 rokov a 3. septembra
18 rokov a od smrti našich drahých rodičov

ONDREJA a MAGDALÉNY
LAPŠANSKÝCH.
Zároveň spomíname na starkú

ZUZANU VRBENSKÚ,
ktorá nás opustila pred 38 rokmi.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im, prosíme,
tichú spomienku. Dcéry s rodinami
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

Svit a Partizánske sú dve mestá, ktoré od ich založenia spája podobná história s firmou Baťa a od minulého roku aj oficiálne podpísaná Zmluvu o partnerstve a spolupráci. Zmluva by mala zabezpečiť upevňovanie vzájomných
vzťahov oboch miest, výmenu skúseností pre prospech ich obyvateľov, výmenné návštevy umeleckých kolektívov, športových súťaží a podobne.

Návšteva v Partizánskom
Na podnet primátora mesta Svit a Klubu Absolventov Baťovej školy vo Svite,
ktorá už dlhodobejšie spolupracuje s podobným klubom v Partizánskom, v zmysle
tejto partnerskej zmluvy 21. júna Sviťania
navštívili družobné mesto. Početnú delegáciu viedol primátor mesta Svit Miroslav
Škvarek. Zúčastnili sa aj bývalý primátor
mesta Rudolf Abrahám, poslankyňa mestského zastupiteľstva Mária Smatanová, zástupcovia Klubu ABŠ s predsedom Vladimírom Vlhom, členovia ZO JDS, ZO SZPB, ZO
SZZP a oboch klubov seniorov so svojimi
funkcionármi.
V Partizánskom privítali delegáciu zo
Svitu zástupcovia mesta s primátorom
Jozefom Božikom a prvé kroky smerovali
Vo Svite sa začiatkom júna konal už
siedmy ročník Okresných športových
hier seniorov. Organizátorom hier bola
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svite na čele s predsedom Miroslavom Jurčákom v spolupráci s Okresnou organizáciou Jednoty
dôchodcov v Poprade na čele s predsedom Jánom Surmíkom. Hry sa konali
za prítomnosti primátora mesta Svit
Miroslava Škvareka, predstaviteľov mesta a vzácnych hostí. O kvalitnú rozcvičku
sa postarala Dáša Krišandová. Seniori si
zmerali sily v piatich disciplínach. Zúčastniť sa mohli hodu granátom na cieľ,
kopu na malú futbalovú bránku, hodu na
basketbalový kôš, hodu krúžkom na kolík
a behu na 40 metrov. Aj vďaka mestu Svit
boli najúspešnejší seniori odmenení medailami, diplomami, účastníckym odznakom a vecnými cenami.
DP, foto: PK
ROČNÍK XVI - JÚL/AUGUST 2017

k bronzovej soche Tomáša Baťu, ku ktorej položili kytice kvetov. Kvetmi ozdobili
aj sochu Jána Antonína Baťu. Pamätníky
týchto osobností sa nachádzajú aj vo Svite,
tak ako aj obdoba architektúry baťových
domčekov, vzhľad Spoločenského domu
pripomínal pôvodnú budovu Spolcentra
vo Svite, využívajú sa aj internáty predtým mladých mužov a mladých žien. Ešte
viac podobných znakov mohli vidieť pri
návšteve Mestského múzea, ktoré zhromažďuje zbierkové predmety viažuce sa
k dejinám mesta Partizánske. Otvorené
bolo pred tromi rokmi a sú tam exponáty,
ktoré darovali obyvatelia mesta a firmy,
v sklenených vitrínach sú uložené topánky, roztriedené podľa rokov výroby, rôzne

firemné dokumenty, propagačné predmety, písomné zbierky od vnuka Jána Antonína Baťu Johna Nasha. Návštevníkov
zaujali šijacie stroje, dobový detský kočík
a mnoho ďalších vecí. Sviťania neskrývali nadšenie a zároveň závisť, predsa
len zariadenie podobného charakteru
v ich meste chýba.
Súčasťou tematického zájazdu bola
návšteva Slovanského múzea A. S. Puškina
v Brodzanoch. Je umiestnené v budove renesančného kaštieľa a jeho literárna časť je
venovaná pamiatke významnej osobnosti
ruskej a svetovej literatúry. V historickej
časti expozícia vysvetľuje rodinné vzťahy
majiteľa kaštieľa baróna Gustáva Friesenhofa s rodinou A. S. Puškina. Pútavý výklad
sprievodkyne múzea oživila ukážka z veršovaného románu Eugen Onegin v prednese Emílie Nedzelovej v ruskom jazyku.
Vyvrcholením programu bolo spoločné stretnutie s primátorom a zástupcami
vedenia mesta, s členmi výboru K ABŠ
v Partizánskom a ďalších organizácií. Prítomní boli informovaní o najbližších zámeroch v rozvoji oboch miest, hovorilo sa
o ďalších spoločných akciách a ich prínose
pre obe mestá, rozvinula sa priateľská beseda medzi všetkými zúčastnenými.
Výbory ZO JDS zo Svitu a z Partizánskeho sa stretli v klubovni mestských organizácií. Predseda ZO vo Svite Miroslav Jurčák
informoval o činnosti seniorov vo Svite
a naopak zástupcovia z Partizánskeho sa
pochválili účelne zariadenou klubovňou,
mnohými podujatiami, dohodli sa na aktivitách v oblasti komunikácie a nechýbali
ani pozvania na ďalšie výmenné návštevy.
Zájazd sa vydaril, všetci ocenili výbornú atmosféru, pozornosť a pohostinnosť
domácich. Ešte dlho bude rezonovať a do
ďalšej spoločnej činnosti inšpirovať slogan
Klubu ABŠ, ktorý na stretnutí odznel: priateľstvá nás zbližujú, spomienky omladzujú.
Anna Gejdošová

Seniori si zašportovali
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Prvý polrok kalendárneho roka máme
úspešne za sebou a s ním v našej pamäti
zostávajú aj nezabudnuteľné kultúrne zážitky, ktoré sme Vám ponúkli v ostatnom
čase. Dovolíme si trošku pospomínať, kým
sa dostaneme k aktuálnej ponuke pripravovaných podujatí.
Plejádu kvalitných divadelných predstavení pre dospelých odštartovali divadelníci
zo SKD v Martine komédiou 1+1=3. Skúsení herci známi z TV obrazoviek ako J. Oľhová, F. Výrostko a ďalší rozihrali hru plnú
vášne, vtipných zápletiek a dramatickej akcie, čo ocenili diváci búrlivým potleskom.
Famózny nástup divadelnej produkcie
vystriedal básnik a pesničkár zo Svitu Ján
Marton, ktorý spolu s Robom Miklom v poeticko-hudobnom pásme Čo tým nechcel
básnik povedať predstavili svoju rozsiahlu
básnickú tvorbu, pričom veľmi neformálnym spôsobom pootvorili dvere do svojich sŕdc i sŕdc zanietených poslucháčov.
Spoluúčinkovali aj študentky popradských
gymnázií, ktorých tvorba prekvapila aj náročných čitateľov poézie. V takýchto komorných umeleckých projektoch chceme
pokračovať aj do budúcna. Otvorili sme hudobno - divadelnú ponuku aj pre detského
diváka a to predstavením Divadla na doske
z Prešova Fúzatá Snehulienka. Interaktívna
klauniáda dvoch hercov rozosmiala tvárič-

Ú

R

A

ky všetkých detí. Návštevnosť 1. detského
predstavenia nás milo prekvapila, a tak
sme k nám pozvali aj Tanculienku a Smejka,
chrobáčikov s predstavením Kde bolo, tam
bolo. A veru aj bolo, kopec detí v sále a zábava s tancovačkou a pesničkami známymi
z TV obrazoviek. Deti sa s chrobáčikmi aj
odfotili a šťastné odchádzali domov. Pre
milovníkov slovenskej klasiky sme priniesli
hru J. G. Tajovského Zákon žien v úprave
a podaní prešovských hercov. Hra potešila hlavne seniorov a vyznávačov slovenskej slovesnej komiky. Klasiku vystriedala
moderná komédia v podaní hercov Divadla Aréna pod názvom Írska kliatba. Tá
ponúkla pohľad na súčasnú dramatiku
reflektujúcu dobu, v ktorej žijeme aj s nekonvenčným podaním dialógov v slangovom hovorovom podaní textov, ktoré
mohli byť pre staršie publikum až príliš
nekonvenčným, avšak najväčšia moc divadla je v tom, že odzrkadľuje život ľudí
v danej dobe, bez prikrášlení a núti nás
zamyslieť sa nad tým, ako vlastne žijeme. Diváci privítali hviezdne obsadenie:
B. Deák, J. Jackuliak, M. Majeský, M. Mňahončák, J. Loj a s ováciami sa s nimi rozlúčili. Na záver našej divadelnej ponuky
I. polroka sa predstavili miestni divadelníci, a to herci Divadla Commedia z Popradu
s titulom Don Quichot a Sancho Panza.

Mamičky, ale aj ostatné publikum, ktorým
bolo toto predstavenie určené sa pobavili a strávili tak jeden z krásnych májových
večerov. Celú našu ponuku ukončili vystúpenia známych umeleckých telies v rámci
Dní mesta Svit v sobotu 24. júna.Tu sa nám
predstavili: PACI PAC, Star Band, Head’n‘Heel, Divadlo Drak - Maľované na skle, Atmosferik a hlavný hosť Barbora Švidraňová
a Basie Frank Band. Spokojnosť divákov sa
dala odčítať z vašich tvárí, čo nás úprimne
teší!
Po prázdninách pokračujeme ďalej,
a to už v nedeľu 3. septembra 2017
o 16-tej hodine v DK Svit - detským divadielkom FÓNKA a TÓNKA z GRAMOFÓNIE. Divadlo pod balkónom z B. Bystrice
Vám ponúkne dve škriatkovské princezné,
ktoré putujú svetom so svojimi pesničkami na časostroji - gramostroji a hľadajú si
kamarátov. V predstavení sa deti naučia
nové pesničky, tance a uvidia rôzne efekty.
Okrem živých hercov účinkujú aj bábky,
ktoré milujú deti na celom svete.
Ľudový tanec, spev, hudbu v profesionálnom podaní Vám predvedie ĽS PUĽS
v predstavení NÁVRATY, kde si aj náročný folklórista príde na svoje. Predstavenie
uvedieme 21.9.2017 o 18.00 hodine v DK
Svit. Všetci ste vítaní a už teraz sa na Vás tešíme opäť v septembri!
Lístky na septembrové predstavenia sú
už v predpredaji na www.kultura.svit.sk.
BB

3. 9. 2017 o 16 - tej hodine v DK Svit

FÓNKA a TÓNKA z GRAMOFÓNIE
12
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Deň detskej radosti príjemne prekvapil
Tak ako každý rok, aj tentokrát mesto
Svit v spolupráci s CVČ a ostatnými komunitami pripravili v areáli Koliby pútavé interaktívne veselenie pre deti, pestré
širokou ponukou aktivít i bohatého kultúrneho programu. Podujatie otvorila
Smejka spolu so zebrami, šikovnými tanečníčkami zo ZŠ Mierová, ktoré neskôr
vystriedali žiaci ZŠ Komenského, SZUŠ
Fantázia, ktoré sa snažili roztancovať
všetky detičky aj ich mamičky, babičky
i tatíkov a krásne pesničky od Darinky
Rolincovej nám zaspievali speváčky zo
ZUŠ Svit. O hudobnú produkciu sa po-

starali žiaci ZUŠ-iek. Kultúrny program
však dopĺňali veľmi zaujímavé súťažné
aktivity: Rozprávková cesta plná prekážok z CVČ, chôdza po lane za asistencie
horolezcov. Nadšencov zbraní a vojenských modelov i uniforiem potešili modelári a vojenský-historický klub TIGER.
Pre tých najmenších súťaže o chutné
maškrty a hračky pripravila Únia žien zo
Svitu. Milovníkov športu a adrenalínu
potešili nové atrakcie, a to streľba na kôš
s basketbalistami BK ISKRA Svit a bonbónikom celej akcie bol darček od miestnych motorkárov, ktorí vozili deti na

motorkách, čo vzbudilo veľký záujem u
detí aj rodičov. Na svoje si prišli aj mladí
rybári, aj keď netradične lovili drevené
rybičky so skautmi a spoznávali svoje
možnosti v korunách stromov. Celá akcia
bola doplnená profesionálnym divadelným predstavením divadielka HOKI-POKI
s predstavením Chlebík a tiež skákacím
Klaunom a skrášľovacími procedúrami
ako maľovanie na tvár a glitrikové tetovanie. Na svoje si prišli ako chlapci, tak aj
dievčatá a nás milo prekvapila vaša bohatá účasť, už teraz sa tešíme na budúci rok!
B. Blaščáková, foto: P. Kostka

WWW.FORUMPOPRAD.SK
ROČNÍK XVI - JÚL/AUGUST 2017
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Posledný júnový víkend sa aj tento rok niesol v duchu osláv Dní mesta
Svit. Tie boli už tradične sprevádzané ďalšími sprievodnými akciami počas uplynulého týždňa a novinkou bolo ich spojenie s tretím ročníkom
komunitného festivalu SVIT.kom. Dôležitým bodom programu bolo
piatkové slávnostné odovzdávanie Cien mesta a Cien primátora mesta. Táto slávnosť sa aj tentokrát odohrávala v Dome kultúry vo Svite.

Dni mesta 2017 a SVIT.kom
Spojenie zaznamenalo úspech

Za účasti hostí, predstaviteľov a obyvateľov mesta si tento rok prevzal Cenu
mesta Svit pri príležitosti 70. výročia založenia klubu kolektív Basketbalového
klubu Iskra Svit za športové úspechy
a reprezentáciu mesta Svit v basketbale,
ďalej Ing. Rudolf Vraniak za významnú celoživotnú športovú a trénerskú činnosť,
rozvoj basketbalu v meste a reprezentá-

14

ciu mesta Svit v basketbale, tretiu Cenu
mesta získal Imrich Kočík za celoživotnú
športovú a trénerskú činnosť, významný prínos k rozvoju basketbalu a športu
v meste Svit a z rovnakého dôvodu získal
Cenu mesta aj Ing. Ivan Preisler. Poslednú
Cenu mesta udelilo Mestské zastupiteľstvo Veronike Žoldákovej za mimoriadny
osobný prínos v rozvoji miestnej kultúry

a za propagáciu mesta Svit doma i v zahraničí.
Ceny primátora si v piatok 23. júna
2017 prevzali Ing. Mária Babčáková za
celoživotnú prospešnú činnosť v oblasti sociálnej práce, verejno - prospešnej
a rozvojovej činnosti v prospech občanov mesta Svit, ďalej Marcela Bartkováza úspešnú reprezentáciu mesta Svit
a Slovenska v niekoľkoročnej športovej činnosti v pretekoch SPARTAN RACE
a tým aj za propagáciu zdravého životného štýlu a František Budzák za 25-ročnú masérsku činnosť pre basketbalový
klub, pre športovcov v meste a pre firmy
sídliace na území Svitu. Primátor Ing.
Miroslav Škvarek sa rozhodol oceniť aj
Zdenka Holigu za dlhoročnú kronikársku
činnosť pre basketbalový klub mesta Svit
a Mgr. Michala Multáňa za celoživotnú
prospešnú činnosť vo vzdelávaní mládeže a dospelých, ako aj vo výchovno-spoločenskej činnosti v prospech občanov
mesta Svit. Skupinu ocenených Cenou
primátora uzatvoril kolektív - OZ Svittasenior za kvalitnú verejnoprospešnú
činnosť v oblasti kultúry a sebarealizácie
seniorov mesta Svit.
V slávnostnom programe, ktorý sprevádzal piatkové oceňovanie, účinkovalo
komorné dámske hudobné zoskupenie
La Speranza, husľový orchester Tereza
a jej deti, spevácky zbor Laudamus
a SZUŠ Fantázia.
Sobotný program osláv Dní mesta sa
odohrával na Námestí J. A. Baťu a v spojení s komunitným festivalom SVIT.kom
priniesol pestrú ponuku kultúry a zábavy
pre malých aj veľkých. Zástupcovia komunít predstavili počas dopoludnia svoju činnosť prostredníctvom prezentácií,
aktivít, hier, workshopov či tvorivých dielní. Následne sa predstavili všetky domáce školy a kolektívy záujmovo-umeleckej
činnosti - DFS Jánošíček, Podtatranskí
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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Alexandrovci, country tanečná skupina
Maja, Spevokol Senior, Dychová hudba
Sviťanka, spevácky zbor Laudamus.
Dni mesta po vystúpení hudobnej
skupiny Star Band v popoludňajších ho-

dinách otvorili bubeníci Batida a spevácke duo Paci - Pac, ktoré je známe melodickými detskými pesničkami. Najmä staršiu
generáciu určite potešilo Maľované na
skle v podaní Divadla Drak z Prešova. Me-

dzi jednotlivými bodmi programu boli
vyhlásení aj víťazi celonárodnej súťaže
Do práce na bicykli. Fanúšikovia rocku si
prišli na svoje počas koncertov rockovej
kapely Head ‘n‘ Heel z miestnej hudobnej
scény a rockerov z Bratislavy vo formácii
Atmosferik. Vyvrcholením celého dňa
bol jedinečný koncert ohnivej speváčky
a herečky s famóznym hlasom Barbory
Švidraňovej a Basie Frank Band.
Nadšencov dobrého jedla zaujala aj
novinka tohtoročného podujatia, ktorá
zožala úspech - súťaž vo varení gulášu
„SVITSKÁ VAREŠKA“. Do súťaže sa v nultom ročníku zapojilo 6 družstiev a budúci
ročník bude ešte úspešnejší.
Pri Dome kultúry sa objavilo v sobotu
aj detské mestečko, ktoré pri príležitosti
Dní mesta vytvorilo Centrum voľného
času v spolupráci s Mládežníckym parlamentom. Deti tak mali k dispozícii súťaže, hry, tvorivú dielňu, ručné práce či
obľúbené maľovanie na tvár. Na Námestí
J. A. Baťu nechýbali ani stánky s občerstvením a iným sortimentom a ďalšie
detské atrakcie.
LF, Foto: PK

Ako správne poskytnúť

prvú pomoc...

Zachrániť život je povinnosťou každého človeka, ale vie
každý podať správne dýchanie a pozná základné pravidlá poskytovania prvej pomoci?
Sobota 24. jún 2017 patril prezentácii komunít mesta
Svit. Aj MS SČK Svit sa zapojil do prezentácie svojej činnosti.
V spolupráci s SČK PP si deti aj dospelí mohli vyskúšať prvú
pomoc, ošetrenie odrenín, prácu s obväzovou technikou
a poskytnúť umelé dýchanie na resuscitačnej figuríne, ktorú
doniesli záchranári z SČK PP.
Prezentácia dopadla vynikajúco, lebo aj tí, ktorí nechceli
nič vyskúšať, odvážili sa a nakoniec ošetrili krvavú ranu a pokúsili sa o umelé dýchanie. A to je cieľom - aby každý občan
bol pripravený na záchranu života.		
MZ
ROČNÍK XVI - JÚL/AUGUST 2017
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Z HISTÓRIE

75. výročie založenia
Dychovej hudby Sviťanka
DH Sviťanka je od roku 1993 členom
Združenia dychových hudieb Slovenska. Každoročne absolvuje okolo 65
verejných produkcií a 35 kondičných
skúšok. Z počtu vystúpení až cez 90%
tvoria produkcie pre Chemosvit, a. s.,
a jej dcérske spoločnosti a to pri smútočných obradoch. DH Sviťanka však
neodmysliteľne patrí do spoločenského života mesta Svit a účinkuje každoročne pri vstupe do nového roku,
na 1. mája, v mesiacoch máj a august
pri pietnom akte kladenia vencov,
v rámci kultúrneho programu Dni mesta Svit a pri ďalších vystúpeniach podľa požiadaviek organizácií miestnych
orgánov a iných subjektov. V posledných rokoch dychový súbor účinkuje
aj v blízkej susednej obci Batizovce
v rámci kultúrneho programu Úcta

k starším, pri oslavách SNP pre obec
Štrba na Podbanskom. Vo februári 2017
pochovávali dychovkári basu na fašiangovej veselici v penzióne Medvedica na
Tatranskej Štrbe. Karpatsko-nemecký
spolok na Slovensku organizuje od roku
2015 prehliadku dychových hudieb
v Mníšku nad Hnilcom - DH Sviťanka
účinkovala na všetkých troch ročníkoch.
V máji 2017 na poslednej prehliadke
hrala DH Sviťanka mimo prehliadky
v obci Švedlár, hasičom a na dvore starostu obce v Mníšku nad Hnilcom.
Sviťanka sa pravidelne zúčastňovala všetkých okresných, krajských
súťaží a festivalov organizovaných
v rámci záujmovej umeleckej činnosti.
Hodno spomenúť aj sedemnásobnú
účasť na celoslovenských festivaloch,
z toho štvornásobnú účasť na Pádivého

(pokračovanie)

Trenčíne, ako aj koncerty pri významných štátno - politických výročiach,
pracovných jubileách, koncerty vo
Vysokých Tatrách a významných športových súťažiach. Za hranicami súbor
účinkoval v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku a na Ukrajine. Pri tejto príležitosti
treba spomenúť súčasnú úzku spoluprácu s Dychovou hudbou Tatramat
v Matejovciach.
Z terajších členov majú v dychovke
najviac rokov odohratých - Miroslav Dubiel - od roku 1976, Jaroslav Richtarčík
- od roku 1984, Miroslav Kozák - od roku
1985, Ľubomír Čuban - od roku 1985.
V súčasnosti má kapela 17 kmeňových
členov a dvoch spevákov. Kapelníkom
DH Sviťanka je Vladimír Andráš, predsedom predstavenstva Miroslav Dubiel.
MD

MsP Svit
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n 11. júna vo večerných hodinách hliadka MsP prijala oznámenie o partnerských
nezhodách v byte v jednej z mestských
ubytovní. Po príchode na miesto hliadka
zaistila muža, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu a rušil verejný poriadok. Na
miesto bola privolaná aj hliadka OO PZ
Svit. Po upozornení muž z bytu odišiel.
n 11. júna vo večerných hodinách hliadka MsP súčinne spolupracovala s príslušníkmi OO PZ Svit pri kontrole vodiča,
ktorý sa podrobil dychovej skúške na
prítomnosť alkoholu v dychu. Dychová
skúška dopadla pozitívne. Hliadka OO PZ
Svit vodiča zadržala a vec prevzala k ďalšiemu šetreniu.
n 14. júna v dopoludňajších hodinách
hliadka MsP prijala hovor od učiteľky ZŠ
na ul. Komenského so žiadosťou o súčinnosť pri pátraní po maloletých osobách,
ktoré ušli z vyučovania. Aktívnym pátraním boli maloletí nájdení a stotožnení pri
garážach na ul. P. Jilemnického. Maloleté
osoby boli odovzdané riaditeľke ZŠ na
ul. Komenského, vec realizuje Oddelenie
všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností MsÚ vo Svite.
n 18. júna bola hliadka MsP vyslaná preveriť oznámenie o rušení nočného kľudu
v bytovom dome na ul. Jilemnického.
Hliadka MsP na mieste zistila, že maloletý
syn majiteľky bytu mal na mobilnom telefóne hlasnejšie pustený USB reproduktor. Vec bola vybavená napomenutím.
Počas výkonu služby príslušníkov
Mestskej polície mesta Svit bolo v období
mesiaca jún 2017 zistených viacero prípadov porušovania ustanovenia § 23 ods.
1 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o cestnej premávke“) spočívajúcich v zastavení a státí motorových vozidiel v protismernej časti vozovky.
Väčšina prípadov tohto porušenia zákona bola príslušníkmi Mestskej polície
mesta Svit zaznamenaná na uliciach Mierová, Komenského, kpt. Nálepku a Jilemnického, a to predovšetkým v ranných
a následne poobedných hodinách. Značné množstvo týchto porušení zákona
o cestnej premávke bolo zistené pred základnými školami a materskou školou pri
príchode žiakov na vyučovanie a následne
pri odchode žiakov z vyučovania.
Mestská polícia mesta Svit týmto upozorňuje vodičov motorových vozidiel na
to, že podľa § 23 ods. 1 zákona o cestnej
premávke citujeme:
„Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie
ROČNÍK XVI - JÚL/AUGUST 2017

Z denníka Mestskej polície
n 19. júna hliadka MsP obdržala oznámenie o rozbití sklenenej výplne dverí
bývalej strednej odbornej školy textilnej
na ul. SNP. Hliadka MsP v blízkosti objektu zadržala občana bez domova, ktorý
sklenenú výplň rozbil. Priestupcovi bola
za priestupok proti majetku v zmysle §50
ods. 1) zákona o priestupkoch uložená
bloková pokuta. Hliadka MsP o veci informovala aj majiteľa objektu a vyzvala ho,
aby si objekt zabezpečil.
n 23. júna prijala hliadka MsP telefonické oznámenie od občana, že na ul.
9. mája leží na tráve muž pod vplyvom
alkoholu. Po príchode na miesto hliadka
MsP muža identifikovala a v rámci miestnej znalosti sa spojila s priateľkou muža,
ktorá ho odviedla domov. Za priestupok
vzbudenia verejného pohoršenia hliadka MsP uložila občanovi blokovú pokutu
podľa §47/1c, ktorú menovaný na mieste
zaplatil.
n 28. júna v skorých ranných hodinách
privolala hliadku Mestskej polície obyvateľka bytového domu na ul. Jilemnického, ktorá sa sťažovala na rušenie nočného
kľudu u susedov. Hliadka MsP na mieste
zistila, že v jednom z bytov porušoval
nočný kľud hlasným spevom muž, čím
sa dopustil priestupku rušenia nočného
kľudu podľa § 47 ods. 1 písm. b) zákona

priestupkoch. Za tento priestupok mu
bola uložená bloková pokuta, ktorú na
mieste zaplatil.
Počas celého mesiaca jún vykonávali
príslušníci MsP Svit pravidelné kontroly pohostinstiev, zamerané na kontrolu konzumácie alkoholických nápojov
u mladistvých a maloletých osôb. Pri kontrolách nebolo zistené porušenie zákona
č. 219/1996 Z.z.
Počas podujatia Dni mesta Svit, sa
v okolí miesta konania podujatia našli
kľúče vyobrazené na fotografii.

V piatok 23. júna 2017 sa v meste
našla aj peňaženka s vyšším finančným
obnosom.
Majitelia týchto vecí sa môžu hlásiť na Mestskej polícii vo Svite, tel.
č. 052/ 77 56 026.
MsP Svit

Na slovíčko, vodiči...
k okraju cesty a na jednosmernej ceste
vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo,
prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy.
Pri zastavení musí zostať voľný aspoň
jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m
pre oba smery jazdy.“
Upozorňujeme na fakt, že za porušenie
tohto ustanovenia je možné priestupcovi
- vodičovi motorového vozidla uložiť blokovú pokutu do výšky 100,- €.
Zároveň boli príslušníkmi Mestskej
polície vo Svite zistené čoraz častejšie prípady parkovania motorových vozidiel na
miestach vyhradených pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez toho, aby vodiči týchto vozidiel disponovali parkovacími preukazmi.
Často sa stáva, že vodiči týchto motorových vozidiel argumentujú tým, že parkujú na súkromných parkoviskách, ktoré nie

sú v správe a vlastníctve mesta Svit.
Podľa § 3 ods. 2 písm. b) zákona o cestnej premávke je každý účastník cestnej
premávky povinný poslúchnuť pokyn
vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.
Táto povinnosť platí bez ohľadu na
vlastnícke vzťahy k pozemkom, na ktorých
sú dopravné značky umiestnené. Parkoviská (pokiaľ nie sú výlučne vyhradené pre
parkovanie vozidiel osobitných skupín
osôb) sú verejne prístupnými miestami.
Vzhľadom na zvyšujúcu sa nepriaznivú dopravno - bezpečnostnú situáciu
v meste Svit a nárast arogancie niektorých
vodičov, Mestská polícia mesta Svit upozorňuje všetkých vodičov motorových
vozidiel na striktné dodržiavanie zákona
o cestnej premávke, čím sa vyhnú možným finančným postihom za uložené
blokové pokuty. V mesiacoch júl a august
bude MsP Svit, v súčinnosti a OO PZ Svit,
venovať zvýšenú podrobnosť práve tomuto okruhu problémov.
MsP Svit
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ZO ŠPORTU
Ceny víťazom 10. ročníka turnaja Memoriál Dušana Budzáka vo Svite počas prvého júnového víkendu odovzdala slávna slovenská tenistka Daniela Hantuchová.
Prvé miesto získali Marek Toufar a Ján Vodňanský, na duhom skončili Vladimír
Balog a Igor Lupták, historicky najúspešnejšia dvojica turnaja a tretia priečka
patrila Petrovi Pisarčíkovi a Jánovi Budzákovi. Cenu za bojovnosť si vybojoval
Milan Berkeš a víťazom minibowlingového turnaja sa stal Jakub Škultéty.

Silnejší by vždy mali pomáhať slabším
„Memoriál Dušana Budzáka mal veľmi
príjemnú atmosféru, všetci účastníci bojovali o sto šesť a boli veľmi fajn. Som veľmi rada, že som mohla byť jeho súčasťou.
Úroveň turnaja bola veľmi dobrá, je krásne vidieť s akým nadšením a láskou sa hrá
tenis vo všetkých kútoch sveta,“ uviedla
Daniela Hantuchová po turnaji, ktorého
sa tiež zúčastnil člen Siene slávy slovenského tenisu Branislav Stankovič. Aj on sa
vo Svite cítil veľmi dobre. „S priateľmi na
tenise je človek vždy veľmi rád. Chlapi sa
snažili a vôbec sa nešetrili. Vidno, že trénujú a tenis ich baví...“
Za 10 rokov si turnaj už vybudoval tradíciu v slovenskej tenisovej rodine. „Chodia sem hrávať najmä naši obchodní partneri a priatelia. Je tu veľa ľudí, ktorí otca
poznali, hrávali s ním tenis a športovali,“
uviedol spoluorganizátor turnaja Martin
Budzák, syn Dušana Budzáka, bývalého
predsedu Predstavenstva a generálneho
riaditeľa VÚCHV, a.s., Svit a dlhoročného
predsedu Dozornej rady ZCHFP SR.
Počet hráčov je roky stabilizovaný, limitovaný počtom kurtov. Tohto roku si
vo Svite počas dvoch hracích dní zmeralo
v štvorhre sily 28 tenistov v štyroch skupinách. Popri naháňaní loptičky po kurte
však predovšetkým spomínali na obľúbeného a vzácneho človeka, ktorým Dušan
Budzák bol. „Otec odišiel veľmi náhle,
bol v plnej sile, v čele firmy stál 15 rokov

a mal len 54. Zomrel na tenisovom turnaji
v Čechách a už 10 rokov sem chodí pán,
ktorý s ním vtedy hral. Bol pri tom, keď
otec skolaboval v šatni. Je to veľmi silné.
Tešíme sa, že sem každý rok chodievajú
ľudia z Bratislavy, západného i východného Slovenska, máme tu dvojicu z Čiech,“
vyratúva M. Budzák.
Turnaj slávnostne otvorili Roman
Karlubík - prezident Zväzu chemického
a farmaceutického priemyslu a blízky
priateľ Dušana Budzáka, Jaroslav Mervart
- predseda predstavenstva spol. Chemosvit, a.s., Miroslav Škvarek - primátor
Mesta Svit, Jaroslav Lučivjanský - predseda Nadácie Chemosvit a Igor Lupták
- spoluorganizátor turnaja, blízky priateľ
a spoluhráč Dušana Budzáka.
Výťažok zo štartovného venujú každoročne Nadácii Chemosvit. Tohto roku to
bol šek vo výške 860,- €.
„Silnejší by mali vždy pomáhať slabším. Je to dôležité pre charakter športovca...“, uzavrel B. Stankovič.
Memoriál Dušana Budzáka podporili
Mesto Svit a spoločnosti skupiny Chemosvit a Finchem, Respect Slovakia, Zväz
chemického a farmaceutického priemyslu SR, J&T Banka, Slovanet, Continental,
Tatrakon, Triangle Group International,
Pivnica Orechová, PXL Full Marketing, Winecode a VÚCHV Svit.
MB

Hľadáme zlievarenských pracovníkov
do strojárenskej spoločnosti vo Svite.
Pre viac informácii nás kontaktuje na
tel. č. 0908 084 824 a životopis zašlite
na vranov@starstaff.sk

Mestská knižnica Svit a fotoklub FOTO 9
vás pozýva na
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VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
od 3.7. - 31.8.2017 v priestoroch knižnice

Futbalisti štvrtí
Futbalisti FK Svit, ktorí účinkovali
v súťažnej sezóne 2016/2017 v III. futbalovej lige po poslednom 26. kole, kedy
doma vyhrali nad Bardejovskou N. Vsou
3:2, gólmi Hazroliho a Stanislava, skončili
v tabuľke na celkovom peknom 4. mieste.
Svit celkovo z 26 zápasov 12 vyhral,
6 remizoval a 8 prehral so skóre 53:35
s počtom bodov 42. Prvé miesto obsadil Trebišov so ziskom 62 bodov pred
V. Opátskym s 58 bodmi a tretia bola Snina so 42 bodmi, ale lepším skóre ako Svit.
Na jar Svit strelil 23 gólov, 16 dostal
a na nich sa podieľali Stanislav 10 gólov,
Hazroli 6, Compeľ 4, Durkot, Zelko a Vitkaj po 1 góle. Z tohto prehľadu je vidieť,
že jesenná časť (34 ku 19 gólom) bola aj
bodovo skoro rovnaká, veď Svit bol po jeseni taktiež na 4. mieste. O túto vyrovnanosť sa zaslúžili všetci hráči s realizačným
kolektívom a trénermi Viliamom Nemčkom a Milanom Jamborom.		
		
-ák-

MAJSTROVSTVÁ

SLOVENSKA

V PLÁVANÍ

Druhý júnový víkend sa konali „MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V PLÁVANÍ 2017“.
Na košickej plavárni sa predstavilo 47 plaveckých klubov s celkovým počtom 245
detí z celého Slovenska. Sily si zmerali
najlepší plavci v kategórií C - najmladší
žiaci a žiačky.
Mesto Svit pod vedením trénera Pavla Sirotného reprezentovala Tamara Baloghová. V silnej konkurencii najlepších
plavcov z danej kategórie si Tamarka
vybojovala z 5 štartov 5 cenných kovov,
a to: 2 zlaté medaily a titul MAJSTERKY SLOVENSKA v dvoch disciplínach na
50 m a 100 m prsia, 2 strieborné medaily
v disciplínach 50 m a 100 m znak a 1 bronzovú medailu v disciplíne 50 m kraul.
K obrovskému úspechu Tamarke blahoželáme, ďakujeme mestu Svit a Bytovému podniku Svit, s.r.o., za vytvorenie
tréningových podmienok.
GPO SVIT
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠPORTU
Naši najmladší svitskí hokejbalisti
z CVČ Lords Ball Svit sa minulý víkend zúčastnili trojdňového Slovenského pohára
- Mamut cup kategórie do 10 rokov, ktorý
sa uskutočnil na hokejbalovom ihrisku
v Bratislave - Devínskej Novej Vsi.
Ako hokejbaloví nováčikovia počas
troch dní svojou hrou ukázali, že dokážu zahrať s každým súperom vyrovnane
a zabojovať úspešne i o víťazné body. Vo
všetkých zápasoch hrali s veľkým nasadením až do posledného hvizdu rozhodcov.
Vstup do celoslovenského turnaja začali
výhrou 3:2 nad družstvom L2 Hockey
Gajary Flames. V neskorších večerných
hodinách ešte odohrali zápas s družstvom MŠK Spišská Belá. Ten však nevyšiel
podľa očakávania a celkového priebehu
hry. Lordi sa týmto neúspechom nevzdali, zrelaxovaní a tímovo zmobilizovaní
v ďalší deň nastúpili na tri dôležité nedeľňajšie zápasy.
Celkovo tak naši najmladší hokejbalisti
z Lords Ball Svit po troch výhrach, remíze a dvoch zakopnutiach na Slovenskom
pohári Mamut cup kategórie do 10 rokov
obsadili pekné 4. miesto. I keď chlapci
skončili štvrtí, patrí im veľká gratulácia za
výkon, reprezentáciu CVČ, klubu, mesta,
kde mali blízko nielen k bronzu, ale aj
k vyšším umiestneniam, dokázali hrať vyrovnane i s víťaznými družstvami.
LK

Slovenský pohár v hokejbale

Podtatranská žiacka hokejbalová liga - výsledky
Poradie / Družstvo
1. ZŠ Batizovce
2. ZŠ Mierová Svit
3. ZŠ Štrba
4. ZŠ Liptovská Teplička
5. ZŠ Komenského Svit
6. ZŠ Spišská Teplica
7. ZŠ Lučivná

Zápasy
12
12
12
12
12
12
12

Výhry
12
10
8
6
4
2
0

Remízy
0
0
0
0
0
0
0

Prehry
0
2
4
6
8
10
12

Skóre
78 :10
47: 28
44: 29
45: 36
20:28
15 :55
13: 76

Body
24
20
16
12
8
4
0b

Svetový pohár
v nohejbale družstiev
V sobotu 10. júna 2017 Karlove Vary hosťovali osem reprezentácií - Rumunska, Švajčiarska, Ukrajiny, Maďarska, Francúzska, Poľska, Slovenska a Českej republiky.
Sviťania Igor a Marek Hulínovci reprezentovali slovenské
farby v družstve KAC Košice. Ako jediní zástupcovia slovenskej
nohejbalovej ligy odohrali vo vylosovaných skupinách zápasy
družstiev. Zo skupiny postúpili z 2. miesta do semifinále, kde
sa stretli s neustálymi rivalmi, s Českou republikou. Napokon
po reprezentácii Rumunska a Česka obsadili 3. miesto. Igorovi
a Marekovi gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov v slovenskej reprezentácii.
LM
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August sa bude tento rok vo Svite niesť v znamení významného medzinárodného športového podujatia. V rámci 18. ročníka Škoda Horal MTB Maratónu sa budú v našom malom mestečku konať aj Majstrovstvá Európy
v horskej cyklistike. Cyklistický Horal Weekend sa vo Svite uskutoční v dňoch
od 12. do 13. augusta 2017. O podrobnostiach tohto významného športového víkendu sme sa zhovárali s dlhoročným organizátorom cyklistických
pretekov HORAL a zároveň viceprimátorom mesta Svit Ivanom Zimom.

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
VO SVITE UŽ O MESIAC

Ako sa podarilo, aby sa ME v horskej
cyklistike konali práve vo Svite?
Prvýkrát som sa s touto myšlienkou
zveril prezidentovi Slovenského cyklistického zväzu Petrovi Privarovi v roku 2014,
keď sa bol pozrieť na Horala. Prostredníctvom SZC sme sa ihneď začali zaujímať na
UEC aké sú možnosti. Zistili sme, že prvý
voľný termín je v roku 2017. Podali sme
prihlášku a na jeseň 2015 sme dostali potvrdenie, že UEC ME XCM 2017 boli pridelené nám. Mali sme dosť silných konkurentov z Talianska a Francúzska. Nakoniec
sa UEC priklonila na našu stranu, čo nás
samozrejme teší a súčasne zaväzuje.
Koľko registrovaných účastníkov máte
doposiaľ? Z akých krajín očakávate účasť
cyklistov? Sú medzi nimi aj nejaké známe mená?
Po prvýkrát budú Majstrovstvá spoločné pre kategórie ELITE a MASTERS. To
znamená, že počet pretekárov bude podstatne vyšší ako bývalo na Európskych
šampionátoch doteraz. Predpokladáme 250 - 300 pretekárov z celej Európy.
V tejto chvíli je registrovaných takmer 100
pretekárov. Aktuálny stav sa dá pozrieť na
www.horal.sk. Keďže sme v strede Európy,
dá sa očakávať, že žiaden z favoritov si nenechá ujsť príležitosť bojovať o európsky
titul. Osobne sa teším, že príde Alban Lakata (AUT) - čerstvý Majster sveta. Verím,
že prídu napríklad aj Nino Schurter (SUI) olympijský víťaz, či Jaroslav Kulhavý (CZK)
- olympijský víťaz a majster sveta.
Kedy a kde bude oficiálne otvorenie
ME?
Oficiálne otvorenie bude v sobotu
12. 8. 2017 o 15.00 hod. v areáli pretekov,

t. j. na ploche medzi Mestským úradom,
Iskra Arénou a Strednou odbornou školou.
Akú trať ste pripravili pre cyklistov, ktorí budú bojovať o tituly majstrov Európy?
O tituly sa bude bojovať na dvoch najdlhších trasách. Pre kategóriu Muži Elite to
bude 134 km a pre Ženy Elite 74 km. Najdlhšia trať HORAL KREJZI, čiže majstrovská
pre Mužov Elite, povedie aj cez Kráľovu
hoľu. Bol by som veľmi rád, keby sme mali
šťastie na pekné počasie a cyklisti by videli
z vrcholu Kráľovej hole aj kus Slovenska.
Znamená to, že sa profesionáli a „obyčajní“ cyklisti stretnú na jednej trati?
Nie, nestretnú! Účastníci ME budú
mať trasy k dispozícii na tréning v piatok
11. 8. 2017. Ostatní budú mať svoje preteky v sobotu. Aby to bolo zrejmé, budeme sobotňajšie preteky nazývať HORAL
OPEN. Zúčastniť sa môže ktokoľvek, kto
si trúfa, má natrénované, je zdravý a vie
si vybrať z ponúkaných piatich trás. Nezáleží na tom, či účastník má alebo nemá
licenciu. Naopak, v nedeľu bude Európsky šampionát pre bajkerov s licenciou,
ktorých vyšle buď ich národný zväz, alebo klub. Trasy v sobotu budú vyznačené
a zabezpečené rovnako ako pre majstrovstvá, takže aj bežní cyklisti si budú môcť
vyskúšať majstrovskú trať a atmosféru.
Pripravujete tento rok v rámci HORAL-u aj rodinné preteky HORAL DEJZI?
Áno, samozrejme. Trasa HORAL DEJZI
je určená pre rodiny (dospelý + dieťa), pričom dieťa môže jazdiť buď na samostatnom bicykli, alebo môže byť vezené rodičom na sedačke. Maximálny vek dieťaťa je
14 rokov. Treba zdôrazniť, že HORAL DEJZI
nie sú preteky pre profesionálov, ale pre

rodičov s deťmi, ktorí chcú svoj čas tráviť
aktívne a využiť napríklad sobotu 12. 8. na
skvelý rodinný výlet. Viac informácií nájdete na www.horal.sk.
Vieme, že tento rok sa výnimočne po
štvrtýkrát bude vo Svite konať aj Detská
tour Petra Sagana...
V nedeľu 13. 8. 2017 sa budú konať
okrem Európskeho šampionátu aj preteky pre deti pod názvom HORAL JUNIOR,
ktoré sú súčasťou populárnej Detskej Tour
Petra Sagana. Bude to už štvrtýkrát v rade,
čo zavíta DTPS do Svitu, a to napriek tomu,
že tento detský seriál má zásadu menenia
miest pretekov. Hlavným motívom je, aby
deti mali možnosť vidieť a zažiť atmosféru
veľkých pretekov.
Čakajú na nadšencov cyklistického
športu tento rok aj nejaké novinky?
Novinkou HORAL WEEKENDU 2017 je
HORAL ELIMINATOR. Sú to šprintérske
vyraďovacie preteky štvoríc na horských
bicykloch. Z každej štvorice postupujú
dvaja najlepší do ďalšieho kola až kým sa
štyria najlepší stretnú vo večernom finále.
Vyraďovacím jazdám štvoríc predchádza
kvalifikácia. Kvalifikačné jazdy sa jazdia
jednotlivo a výsledný čas určuje zaradenie pretekárov do vyraďovacích štvoríc.
Na pretekárov čaká v piatok 11. 8. 2017
technický okruh priamo v centre Popradu na Námestí Sv. Egídia. Autorom trate
je dvojnásobný majster sveta v cyklokrose Ondrej Glajza st. To je zárukou naozaj
atraktívnych pretekov, ktoré divákom prinesú nezabudnuteľný zážitok.
LF
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