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Teplé slnečné lúče predierajúce sa spoza sivých oblakov, prebúdzajúca sa
príroda, prvé snežienky vykukujúce spod zeme a každú chvíľu meniace sa
počasie nám naznačujú, že pomaly prichádza jar. Marec je nielen prvým
jarným mesiacom, ale aj mesiacom, ktorý sa nám už od čias školských
lavíc spája s prívlastkom „mesiac knihy“. Vedeli ste, že mesiac knihy si
pripomíname od roku 1955, kedy bol po prvýkrát vyhlásený na počesť
ľudovovýchovného pracovníka, zberateľa starých rukopisov a tlačí - Mateja Hrebendu Hačavského? Ten aj napriek tomu, že sám od 15 rokov vôbec nevidel, veľmi miloval knihy. Keďže nemohol sám čítať, často musel zájsť až do vzdialených dedín, aby
mu dobrí ľudia čítali z kníh. Matej Hrebenda na svojich cestách zdôrazňoval potrebu
vzdelávania a čítania medzi dedinským ľudom, pretože v období kedy žil, mnoho
ľudí čítať vôbec nevedelo a väčšina z nich považovala čítanie za výsadu vzdelancov,
ktorá je bežnému človeku zbytočná. Čo sa však po stáročia nezmenilo, je dôležitosť
a funkcia knihy, ktorá naďalej zostáva zdrojom informácií, vzdelania i zábavy. Veď
nie nadarmo oslavujú svoj deň v marci aj všetci učitelia ako spomienku na narodenie
„učiteľa národov“ - Jána Amosa Komenského. Skúsme sa teda zamyslieť nad tým,
kedy sme naposledy listovali v nejakej zaujímavej knihe, kedy sme prečítali aspoň
krátku rozprávku svojim najmenším alebo len jednoducho príjemne zrelaxovali nad
stránkami svojej obľúbenej knihy. Ak si neviete spomenúť, marec Vám dáva na to
jedinečnú príležitosť, ktorú by ste mali využiť.
LF

ZO ŽIVOTA V MESTE

Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA
Mestské zastupiteľstvo 23. februára
prerokovalo niekoľko dôležitých bodov
v prospech rozvoja mesta Svit. Rezonovalo
schvaľovanie plánu priorít na tento rok, taktiež dotácií pre športové a kultúrno- spoločenské organizácie, rozšírenie priestorov
MŠ, všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi a stavebnými odpadmi, prenájom nebytových priestorov
a vyhlásilo Obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľného majetku mesta.

23. riadne zasadnutie
MsZ mesta Svit
prerokovalo a schválilo
l Rekonštrukciu objektu materskej školy
Ul. kpt. Nálepku (bývalá ZUŠ), kde sa vytvorí nová prevádzka Materskej školy Svit,
sídliacej na ulici Mierová 228/141, ktorá je
v súčasnosti kapacitne preplnená. Vytvorí
sa objekt s celkovou kapacitou 75 detí, kde
bude vytvorených 53 nových miest. Vytvoria sa tri nové plnohodnotné oddelenia,
šatňové priestory, priestory pre ohrev a výdaj stravy. Na poschodí bude vytvorená samostatná učebňa pre odbornú, talentovú,
jazykovú prípravu detí.
l Dodatok č. 2/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta Svit, z čoho vyplýva zmena otváracích hodín Zberného dvora nasledovne:
v pracovných dňoch je od 7.00 - 15.00 h
otvorené a sobota zatvorené, pre neekonomickosť víkendovej prevádzky. Z dôvodu

jarného a jesenného upratovania budú aj
v tomto roku rozmiestnené veľkokapacitné
kontajnery a občania budú o tom informovaní cez médiá.
l Zriadenie budúceho vecného bremena
v prospech spoločnosti KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., za jednorazovú finančnú náhradu vo výške 200 €, v zmysle § 15 ods. 3
VZN č. 9/2012.
l v prospech ŽSR za jednorazovú finančnú
náhradu vo výške 11 325,08 €.
l v prospech spoločnosti CHEMOSVIT
ENERGOCHEM, a.s., bezodplatne.
l Zásady zabezpečovania obradov uzavretia manželstva v matričnom obvode Svit.
l Dotácie na činnosť kultúrno - spoločenských organizácií a športových klubov pôsobiacich v meste Svit:
Športové kluby: Atletický oddiel - 2500 €,
BK Mládeže - 9950 €, Tenisový klub - 1300 €,
Futbalový klub - mládež - 8000 €, Miestna
organizácia Slov. Rybárskeho zväzu - 500 €,
Mládežnícky hokejbalový klub - 550 €, Cyklistický klub Energia Svit - 900 €.
Kultúrno - spoločenské organizácie: FS
Jánošík - 1000 €, Spevácky zbor Laudamus
- 600 €, Umelecký klub Fantázia - 800 €, Pro
Meliori - 400 €, Ľudová hudba Bystrianka 600 €.
Dotácie z kapitoly 0840/642001-21
podľa predloženého návrhu komisie
zdravotnej, sociálnej, bytovej a verejného
poriadku v celkovej čiastke 2900 €, nasledovne: Familiaris o. z. Svit - 1000 €, Slovenský skauting - 250 €, Detský famózny svet
- 200 €, Rímskokatolícky farský úrad Svit -

300 €, Evanjelický farský úrad Svit - 200 €,
Gréckokatolícka cirkev - 200 €, OZ Zábavná skupina Svittasenior - 200 €, Dychová
hudba Sviťanka - 300 €, Vojensko-historický
klub Tiger - 200 €.
l Predaj pozemku parc. č. 229/126 v katastri Svit žiadateľovi p. Bohušovi Plávkovi
- v zmysle § 9 a ods. 8 písmeno b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Za cenu
20 € za 1m2, spolu 420 €.
l Doplnenie členov Komisie Združenia pre
občianske záležitosti pri MsZ mesta Svit MsZ volí za členky Komisie Zboru pre občianske záležitosti: Mgr. Beátu Blaščákovú
a Mgr. Ľuboslavu Kukurovú
l Prenájom nebytových priestorov ako
prípad hodný osobitného zreteľa:
a) MsZ schvaľuje prenájom nehnuteľnosti - nebytových priestorov o výmere 24,80 m2, na prízemí DK Svit nájomcovi Marošovi Lištiakovi - LIMAT v cene
v zmysle čl. I, ods. 1.1 písm. d) aktuálnych
Zásad prenájmu nebytových priestorov
a budov a stanovuje minimálnu cenu prenájmu a to 20 € za 1 m2 na 1 rok, na dobu
neurčitú, za účelom vykonávania technického zabezpečenia kultúrnych a spoločenských podujatí v dome kultúry vo Svite.
b) MsZ schvaľuje prenájom nehnuteľnosti - nebytových priestorov o výmere
40 m2 v hospodárskej budove súp. č. 19,
ul. Hlavná, Svit nájomcovi Ing. Ondrejovi Bartekovi v cene v zmysle čl. I, ods.
1.1 písm. d) aktuálnych Zásad prenájmu
nebytových priestorov a budov a stanovuje minimálnu cenu prenájmu a to
10 € za 1 m2 na 1 rok za účelom skladových
priestorov.
c) prenájom pozemku KNC parc.
č. 464/1 o výmere 50 m2 k. ú. Svit za úče-

Cena tepla pre Sviťanov tento rok poklesla
Zmluvu o centrálnej dodávke tepla slúžiaceho na vykurovanie a prípravu teplej
úžitkovej vody pre bytovú a komunálnu
sféru mesta Svit v roku 2017 podpísali na
Mestskom úrade vo Svite 2. februára 2017
riaditeľ Chemosvitu Energochem, a. s.,
Ing. Peter Ferjanček a riaditeľka Bytového podniku Svit Ing. Dana Meriačová
za prítomnosti predsedu predstavenstva
Chemosvitu Energochem Ing. Vladimíra
Baloga, zástupcu primátora mesta Svit
Ing. Ivana Zimu a prednostu mestského
úradu Ing. Stanislava Kopčáka.
Dobrou správou pre občanov Svitu je
to, že predajná cena tepla dlhodobo klesá
a inak to nebude ani v roku 2017, kedy
fakturovaná cena tepla od dodávateľa
opätovne poklesne ako vo variabilnej,
tak aj v jej fixnej zložke.
„Podpis zmluvy s Bytovým podnikom
Svit, s.r.o. je pre našu spoločnosť opätovne, tak ako v predchádzajúcich rokoch,
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predovšetkým veľkým záväzkom dodať
ho všetkým odberateľom v očakávanom
objeme, vždy včas, nepretržite, ale hlavne za ekonomicky prijateľných podmienok,“ uviedol Ing Peter Ferjanček. Spoločnosť po zásadnej modernizácii celého
systému centrálneho zásobovania teplom v roku 2002 nepretržite pokračuje
každoročne aj naďalej v investovaní do
ďalšieho zvyšovania jeho energetickej
efektívnosti.
„Chemosvit Energochem, a.s. je pre
Bytový podnik Svit, s.r.o. a teda aj samotné mesto Svit hlavne spoľahlivý partner,“
uviedla Ing. Dana Meriačová. „Ide o výrobcu tepla, u ktorého sú v systéme centrálneho zásobovania tepla (ďalej CZT)
zakomponované všetky technické prvky
na pravidelnú dodávku tepla a teplej úžitkovej vody (ďalej TÚV). Ich automatické
riadenie zabezpečuje znižovanie rizikovosti porúch. Vlastník bytu, či nájomca

má v každej chvíli zabezpečenú dodávku
tepla a TÚV bez toho, aby uskutočňoval
servis, údržbu či obsluhu zariadení. Ide
o nepretržitú pohotovostnú službu v systéme CZT po odberné miesto. V prípade
poruchy na odovzdávajúcej stanici tepla
rieši odstránenie závad distribútor tepla
a TÚV Bytový podnik Svit, s.r.o.“
Jednou z veľkých výhod vzájomnej
spolupráce mesta a dodávateľa tepla je
aj ochrana nášho ovzdušia. Chemosvit
Energochem má nainštalované prvky,
ktoré zabraňujú znečisťovaniu životného
prostredia. V zmysle platnej legislatívy
sú prísne stanovené hodnoty emisných
limitov a ich dodržiavanie je pravidelne
kontrolované. „Aby náš obchodný partner mohol stanovené limity dodržať, investuje nemalé finančné prostriedky do
moderných technológií,“ pokračuje riaditeľka Bytového podniku. „Priestory na výrobu tepla sú situované na okraji obytnej
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lom zriadenia manipulačného priestoru,
za nájomné v zmysle čl. I, ods. 1 písm. f)
aktuálnych Zásad prenájmu pozemkov
a stanovenia minimálnej ceny v sume 3,50
€/1 m2/1 rok - nájomcovi Ing. Ondrejovi
Bartekovi.

Plán priorít 2017
MsZ schválilo plán investičných priorít
pre rok 2017 v súlade s § 11 ods. 4 písm. b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe § 14 ods. 2 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, ako rozpočtové
opatrenie č. 7/2017 na úpravu Rozpočtu
Mesta Svit pre rok 2017, ako navýšenie príjmových finančných operácií z Rezervného
fondu Mesta Svit vo výške 166 652,45 €.
Uvedená suma bude použitá na financovanie týchto priorít:
1. Zníženie energetickej náročnosti MsÚ
(spoluúčasť) - zateplenie budovy MsÚ
2. ZOS - oprava havarijného stavu elektrických rozvodov a vykurovania
3. Rekonštrukcia ulice Priečna - nové obrubníky, povrch a odvedenie dažďovej
vody
4. Detské ihrisko - areál MŠ Pod Skalkou nové herné prvky, obnova oplotenia
5. Obstarávanie územného plánu - zmena
organizácie územia
6. Alkohol tester - pre účely MsP

Obchodná verejná súťaž
č. 2/2017 na prenájom
nehnuteľného majetku
MsZ súhlasí s prenájmom nehnuteľností nachádzajúcich sa v Dome kultúry

zóny, takže emisie znečisťujúcich látok sú
produkované mimo najviac zaľudnených
častí mesta. Naopak, v prípade individuálnych domových kotolní je koncentrácia
komínov, a tým aj vypúšťaných škodlivín,
sústredená priamo v obytných zónach.“
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Svit, súp. č. 198 o výmere 935 m2 pre potreby prevádzky reštaurácie a to formou
obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a
ods. 9 a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991
Zb., za nájomné vo výške minimálne 22 €
za m2/rok (rešt., kuchyňa, salónik) a minimálne 10 € za m2/rok (sklady, WC, šatňa).
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
č. 2/2017 nájdu uchádzači v neoddeliteľnej
prílohe tohto uznesenia.

MsZ odporúča
Primátorovi mesta uzavrieť zmluvy o dotáciách z kapitoly 0810 položky
642001-21 príspevky komisie ŠKŠMRR
a M a komisie ZSB a VP podľa predloženého
návrhu na uznesenie.

MsZ berie na vedomie
Informáciu o hospodárení Mesta Svit za
rok 2016.

Interpelácie poslancov
V interpeláciách poslancov odznela
otázka poslanca M. Bezáka ohľadne
štrkovísk, k čomu sa vyjadril viceprimátor
I. Zima - situácia je naďalej komplikovaná
a je v riešení.

Diskusia
V diskusii poslankyňa M. Smatanová
predniesla požiadavky seniorov mesta:
- nájsť vhodný priestor na schôdzkovú činnosť v meste s interiérovým zabezpečením,
- hľadanie možností zriadenia formy stravovania vhodnej pre starších ľudí,
- seniori sú nespokojní so zabezpečovaním
zdravotníckych služieb na poliklinike, dlhé
čakanie u niektorých odborných lekárov,
spoločné čakárne s chorými deťmi atď.,

Ďalšou podstatnou súčasťou vzájomnej spolupráce je dodržiavanie štandardov kvality dodávky tepla, ktoré sú
stanovené vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Pri nedodržiavaní
stanovených štandardov sú výrobcovia

- nesúhlasia so separovaným zberom papiera, ktorý je možný za odplatu len v zbernom dvore TS - od vedenia mesta žiadajú
písomné stanovisko,
- poprosila o zverejňovanie úmrtí občanov
a dátumu pohrebu na webe.
D. Vojsovičová sa obrátila na vedenie
mesta s pripomienkami občanov na premnoženie mačiek v meste Svit
Do diskusie sa prihlásila aj riaditeľka
ZUŠ Mgr. Zuzana Kubošiová - MsZ oboznámila o zlej situácii a zložitej komunikácii
s ekonómkou v ZUŠ, Mierová 134 a požiadala o pomoc pri riešení daných problémov
vyplývajúcich z tejto situácie.
Na záver viceprimátor I. Zima informoval zúčastnených o tom, že Pamiatkový
úrad SR vyhlásil železničnú stanicu vo
Svite za Národnú kultúrnu pamiatku, čo
komplikuje zámer ŽSR v realizácii rekonštrukcie železničnej stanice a podjazdu
a zároveň oznámil ukončenie Obchodnej
verejnej súťaže na predaj nehnuteľného
majetku mesta Svit v záhradkárskej osade Breziny. Vo vlastníctve mesta zostalo
26 pozemkov a prihlásilo sa 10 záujemcov
o odkúpenie.
Mgr. Beáta Blaščáková

Slovenské komorné divadlo Martin

& Dom kultúry Svit
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a distribútori povinní vyplatiť odberateľom kompenzačné platby. Kvalita dodávky tepla z individuálnych domových kotolní nie je viazaná na žiadne legislatívne
normy, čo pre odberateľov tepla z týchto
kotolní znamená, že nie sú chránení pred
nekvalitnou dodávkou. „Významným
faktorom poskytnutia komplexnej služby pre obyvateľov pri dodávke tepla je
ústretovosť a komunikácia medzi oboma
zmluvnými stranami,“ dodala Ing. Dana
Meriačová na margo podpisu zmluvy na
rok 2017.
Riaditeľ spoločnosti chemosvit Energochem, a.s. Ing. Peter Ferjanček na záver dodal: „Chcel by som sa zároveň na
začiatku roka poďakovať všetkým občanom města Svit za doterajšiu dôveru
a ubezpečiť ich, že manažment spoločnosti bude aj naďalej vyvíjať maximálne
úsilie, aby ich náklady na vykurovanie
a prípravu TÚV v rodinných rozpočtoch
trápili čo najmenej.“
PhDr. Eva Potočná
foto: P. Kostka
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32,
Svit, IČO: 00326607

vyhlasuje
v zmysle § 9a zák.č. 138/1991 Zb.
a §281-§288 Obch.zák. obchodnú
verejnú súťaž (OVS) č. 2/2017
na nájom nehnuteľného majetku mesta -

Nájom nebytových priestorov
v Dome kultúry vo Svite:
l reštaurácia 85,3 m2 na 1. poschodí
l kuchyňa 22,5 m2 na 1. poschodí
l salónik 31,2 m2 na 1. poschodí
l sklad v suteréne 31,6 m2
l sklad v suteréne 14,6 m2
l sklad v suteréne 5,8 m2
l WC a šatňa pre zamestnancov
v suteréne 13 m2
Účel nájmu: prevádzkovanie reštaurácie a kaviarne.
OVS pozostáva z 2 kôl. Podmienky OVS
č. 2/2017 sú zverejnené na stránke
www.svit.sk, na facebookovej stránke
mesta Svit a na úradnej tabuli Mesta Svit.
Informácie: 052/ 7875 128, 0917 670 023.
Termín na predloženie súťažných návrhov do 1. kola OVS:

do 20. 3. 2017 do 12.00
Tak, ako každý rok, aj tentokrát si
chce mesto Svit uctiť ľudí, občanov,
ktorí sa významnou mierou podieľali
na rozvoji nášho mesta v rôznych oblastiach života.
Každoročne sa aj prostredníctvom
týchto novín obraciame na širokú verejnosť, aby nám písomne doručila
svoje návrhy na ocenenie osobností
Cenou mesta pre rok 2017.

CENY MESTA

SVIT

Navrhované osobnosti musia spĺňať nasledujúce kritériá určené štatútom mesta:
l vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno
- prospešnej činnosti,
l významné pričinenie sa o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho
propagáciu doma i v zahraničí,
l činnosť pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho občanov.
Svoje návrhy zasielajte do konca
apríla 2017 na adresu: Mestský úrad,
Hviezdoslavova 32, 059 21 Svit. Na
obálku pripíšte heslo „Ceny mesta“.
Veríme, že aj tento rok sa nám s vašou pomocou podarí nezabudnúť na
nikoho, kto si takúto pozornosť zaslúži.
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Sme tu preto, aby mali naši žiaci nie len výučbu hudobného
nástroja, hru z nôt, hranie cvičení, skladieb a etúd. Chceme
im odovzdať zážitok z hudby ako takej, zážitok z koncertov,
poskytnúť im možnosť vypočuť si známych i menej známych
umelcov, ktorí im nielen zahrajú koncert z javiska, ale priblížia sa
k ich vzdelaniu hudbou a najmä praxou.

Umelci umelcom v SZUŠ Fantázia

Po stopách improvizácie
Je pre nás veľkým zadosťučinením,
keď je projekt Umelci umelcom, odmenený veľkou účasťou našich žiakov
hudobníkov. Keď majú úsmev na tvári
a výbornú atmosféru podčiarkuje hudba
Michala Kentoša a jeho kapely, môžeme
si tak trochu gratulovať, že ideme správnou cestou, takou umeleckou, našou, na
ktorej by sme sa najradšej rozdali, len aby
sme vychovali krásnych ľudí s vycibreným
hudobným vkusom a hodnotami uloženými v tom správnom rebríčku. Michal
Kentoš je výborný hudobník, ktorý hrával napríklad aj s Mariánom Čekovským.
Jeho skúsenosti, veľký talent a práca na
sebe ho posunula i ku kariére klavíristu
na zaoceánskej lodi. Okrem toho hráva so
svojou kapelou na mnohých koncertoch.
Ak ho vidíte prvýkrát, je to človek iný, nie
bežný, je to proste umelec a svojou charizmou vás očarí. Naši žiaci, i my, učitelia,
sme ostali očarení koncertom v dome
kultúry, veľmi spontánnym, plným piesní
v originálnom spracovaní. Napríklad taká
notoricky známa melódia z pesničky „Išla
sova na tanec“ roztancovala myšlienky

celého obecenstva. Hudba spája. Umelcov so žiakmi, učiteľov s umelcami a študentov s umením.
Pred koncertom sme absolvovali hudobný workshop, v ktorom každý člen
kapely venoval svoj čas našim malým
zvedavcom, či už to boli nové gitarové
akordy, slová, ktoré boli povedané inak,
ako na učiteľských hodinách, spôsob ako
skutočne improvizovať vďaka stupniciam, ktoré naši žiaci nie vždy radi cvičia.
Všetko si žiada tvrdú prácu a každý, kto
chce byť výborným gitaristom, hrať skvelé sóla trebárs aj v metalovej kapele, hrať
jazz ako klavírista, alebo bravúrne hrať na
saxofón, musí najskôr prejsť základom,
naučiť sa noty, pracovať na technike. Vtedy je to TO pravé, pretože hudba si vyžaduje čas, pozornosť, treba jej venovať kus
svojho života, aby život neskôr odmenil
ten moment neopísateľnou radosťou
z dobre vykonanej práce. Keď stojíte na
javisku, cítite sa skvelo. Koľko hudbe venujete, toľko vám ona potom vráti a buďte si istí, že aj s úrokmi.
MP, SZUŠ Fantázia
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Zápis detí

do 1. postupného ročníka základnej školy na
školský rok 2017 - 2018
Vážení rodičia!
Riaditeľstvá ZŠ vo Svite oznamujú, že zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. postupného ročníka základnej školy na školský rok
2017/2018 sa bude konať v obidvoch školách v týchto dňoch:

24. apríla 2017 v čase od 13 ºº do 16 ºº hod.
25. apríla 2017 v čase od 13 ºº do 16 ºº hod.
26. apríla 2017 v čase od 13 ºº do 16 ºº hod.
Rodičia sú povinní zapísať deti, ktoré do 31. augusta 2017 dovŕšia šiesty rok
veku a ešte do školy nechodia. Žiadame rodičov, aby k zápisu prišli so svojím
dieťaťom a priniesli:

• Rodný list so zápisom rodného čísla alebo
doklad o rodnom čísle
• Občiansky preukaz

Zápis detí

do materskej školy na školský rok 2017/2018
Oznamujeme rodičom detí predškolského veku, že

od 26. 4. 2017 do 26. 5. 2017
sa koná zápis detí do MŠ (Mierová, Pod Skalkou).
Do MŠ je možné zapísať deti vo veku od 3 do 6 rokov. Prednostne prijímame
deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou školskou dochádzkou.
Žiadosť o prijatie musí byť potvrdená lekárom, preto je potrebné si ju vyzdvihnúť osobne v čase od 6,00 do 16,00 hod. alebo stiahnuť na webovom sídle MŠ.
Žiadosť o prijatie do MŠ je potrebné odovzdať najneskôr do 26. 5. 2017.
Cieľom predprimárneho vzdelávania je, aby dieťa získalo dostatok poznatkov
a skúseností pre vstup do ZŠ. V MŠ sa plnia úlohy stanovené ŠVP, zamerané
na pohybové a športové aktivity, zdravotnú a environmentálnu výchovu, na
zdravý životný štýl, kultúrne správanie a mravné návyky. Podľa záujmu sa
vyučuje krúžok výtvarný, tanečný, náboženstvo a anglický jazyk.

Vo Svite dňa 3. marca 2017
Ing. Elena Berezovskijová
riaditeľka ZŠ Svit, Mierová 134

ROČNÍK XVI - MAREC 2017

Mgr. Monika Dudinská
riaditeľka ZŠ Svit, Komenského 2

Mária Zentková
riaditeľka MŠ Mierová, Svit

Mgr. Martina Maličká
poverená riaditeľka MŠ Svit - Pod Skalkou
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ZO ŽIVOTA V MESTE
Zmena otváracích hodín
a podmienok zberu odpadov
na Zbernom dvore č. 1
- ul. Hlavná 5 (pri ČS Slovnaft)
Z ekonomického hľadiska je neefektívne prevádzkovať Zberný dvor (ZD) mimo
pracovnej doby TS, z toho dôvodu vedenie Technických služieb Mesta Svit pristúpilo k týmto opatreniam:
Prevádzka ZD len v pracovné dni
v čase od 7.00 do 15.00 hod., obedňajšia
prestávka v čase od 12.00 do 12.30 hod.
Obyvatelia mesta Svit môžu bez poplatku doniesť na ZD :
• papier a lepenku
• kovy, kovové obaly, VKM-tetrapaky
• plasty - PET, fólie
• odpadové sklo
• batérie a akumulátory
• žiarivky
• elektrický a elektronický odpad
• opotrebované oleje a tuky
• objemový odpad
Obyvatelia mesta Svit môžu za poplatok 0,03 €/kg doniesť na ZD drobný
stavebný odpad.

Jarné upratovanie
Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v meste
Občania môžu do veľkoobjemových kontajnerov vhadzovať
nadrozmerný odpad (nábytok, matrace a pod.)

V čase od - do

Umiestnenie VOK
Sídlisko „A“ - Baba

13. 3. 2017 - 19. 3. 2017

Bytovky pri bývalom „motoreste“
Bytovky pri dielni BP až Križiak
Potraviny Milk Agro - Mierová ulica
Hviezdoslavova ulica

20. 3. 2017 - 26. 3. 2017

Sklenárstvo - Jesenského ulica
Potraviny Lukáč - Mierová ulica
Budova Polície - Štefánikova ulica
Veľký podjazd - v časti Pod Skalkou

27. 3. 2017 - 2. 4. 2017

Malý podjazd - v časti Pod Skalkou
Potraviny Jednota - v časti Pod Skalkou
Horská ulica - v časti Pod Skalkou

Stále kontajnery
• cintorín

2 ks
1 ks na stavebný odpad

• zberný dvor Doprava TS

(od 1. 1. 2016 spoplatnené: 0,03 €/1 kg odpadu
podľa VZN Mesta Svit č. 1/2016)

1 ks na zmesový komunálny odpad
1 ks na sklo
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Pouličný výkup papiera vo Svite
V mesiaci marec 2017 sa uskutoční
pouličný zber papiera výmenou za hygienické potreby:
• 6 kg papiera
= 1 ks WC papier
• 15 kg papiera
= 1 balenie kuchynských utierok
• 1 kg papiera
= 1 balíček hyg. vreckoviek

Časový rozpis zberu:
14. 3. 2017

ul. Jilemnického, Mladosť, ul. Kukučínova, ul. Záhradná, ul. Nová

16.3.2017

ul. Kpt. Nálepku, ul. Mierová

21.3.2017

ul. SNP, ul. Sládkovičova,
ul. Hviezdoslavova, ul. Fr. Kráľa,
ul. Jesenského, ul. I. Krasku, Štúrova 94
a pri štadióne, ul. Štefánikova

23.3.2017

ul. Komenského, ul. Štúrova, ul. 9. mája

28.3.2017

mestská časť Pod Skalkou
Obyvatelia budú o podrobnostiach
výkupu papiera informovaní prostredníctvom letáčikov s dátumom a časom
pristavenia zberového auta, miestnym
rozhlasom a na internetovej stránke TS
mesta Svit.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

Z HISTÓRIE
V roku 1952 bola po Alojzovi Čížovi
za knihovníčku prijatá Irena Kantorová.
V roku 1953 bolo vo fonde knižnice už
3 798 kníh, 33 časopisov, evidovaných
bolo 484 čitateľov a čitáreň navštívilo
1 453 osôb. Od roku 1958 funkciu knihovníčky vykonáva Emília Ruttkayová, ktorá
v tejto inštitúcii odpracovala 26 rokov.
Z obecnej kroniky sa dozvedáme, že
v roku 1961 knižnica vypožičala 14 955
kníh a uskutočnila pre žiakov 9 besied.
V roku 1962 Svit dostal krásny kultúrny stánok - bol otvorený Kultúrny
dom, ktorý sa stáva centrom kultúrno-spoločenského života. Nastáva
tak druhé sťahovanie knižnice, zo
Spoločenského domu do dvoch svetlých miestností nového Kultúrneho
domu. Knižnica v nových priesto-

Knižnica v Spoločenskom dome

História knižnice 1937 - 2017, časť II.
roch okrem výpožičnej služby pripravuje pre svojich čitateľov besedy
o knihách, výstavky z tvorby slovenských autorov, spolupracuje so Závodným klubom pri príprave literárno-hudobných večerov a ďalších podujatí.
V júli 1970 nastupuje do knižnice Anna Gejdošová a tak sú v kniž-

Knižnica v Kultúrnom dome

nici zamestnané už dve odborné
pracovníčky. Sedemdesiate roky sú
rokmi veľkého rozvoja knižnice. Mení
sa vzhľad knižnice, aj systém požičiavania. Čitatelia, ktorí si predtým knihy
vyberali len podľa zoznamov, si veľmi
rýchlo zvykli na voľný výber priamo
z políc. Spätne sa buduje autorský ka-

talóg, od roku 1975 aj katalóg názvový
a systematický. Z osobností literárneho
života navštívili knižnicu napr. Ferdinand Gabaj, Rudo Moric, Ján Beňo, Pavel Bunčák.
Zdroj:
Chemosvit - 80 rokov úspešnej cesty
Autor: Eva Potočná

Emília Ruttkayová s deťmi
počas rozprávkového popoludnia

VANSOVEJ LOMNIČKA oslávila polstoročie
V stredu 22. februára 2017 sa v Podtatranskej knižnici v Poprade uskutočnila súťaž
v umeleckom prednese poézie a prózy žien - VANSOVEJ LOMNIČKA. V súčasnosti oslavuje už 50. jubilejný ročník. Hlavnou organizátorkou tejto súťaže bola predsedníčka
Okresnej organizácie Únie žien Slovenska vo Svite, Ľubica Kederová, ďalej Podtatranská knižnica v Poprade a Podtatranské osvetové stredisko Poprad. Úvodné slová stredajšieho popoludnia poézie a prózy patrili Ľudmile Netíkovej, ktorá sa ako prvá zúčastnila 1. ročníka Vansovej Lomničky a pre ktorú slávnostné otvorenie celého podujatia
bolo veľkou cťou. Po úvodnej básni z pier Ľudmily Netíkovej nasledovali súťažiace, ktoré potešili všetkých prítomných svojim prednesom. Sedemnásť zúčastnených dievčat
a žien bolo rozdelených do 3 skupín od 18 do 25 rokov,od 25 do 40 rokov a od 40 rokov
vyššie. Zvíťazili 4 súťažiace ktoré postúpili do krajského kola v Prešove: Tatiana Husárová, Lenka Fábryová, Michaela Urbaňáková a Miriama Cechanová. Všetky súťažiace boli
odmenené a pri občerstvení, ktoré pripravili členky Únie žien, rozoberali zážitky tohto
popoludnia. Veľký potlesk a hojná účasť poslucháčov potvrdili nielen záujem o básne
a lyrizovanú prózu, ale aj atraktivitu tejto súťaže v radách členiek Okresnej organizácie
Únie žien vo Svite a v Poprade. Všetci organizátori Vansovej Lomničky veria, že takýmto
milým spôsobom a hojnou účasťou prekvapí aj budúci ročník!
Zuzana Ilčíková
ROČNÍK XVI - MAREC 2017
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Spodná stavba filiálky obchodného domu „Lukáč“.
V pozadí dokončené štvorbytové a dvojbytové domy s omietanými
obvodovými stenami, so šikmými strechami (jeseň 1948)

ZÁPISKY STAVITEĽA A. NOVOTNÉHO II.
(od roku 1935 do roku 1950)

Bytová a občianska výstavba
V zóne bývania sa v roku 1936 dostavali prvé rodinné domy a Slobodáreň I
od štátnej hradskej k priemyselnej zóne.
Dokončila sa aj Slobodáreň II, v ktorej dočasne bola umiestnená jedáleň, súčasne
využívaná aj ako spoločenská miestnosť
a neskoršie adaptovaná na obchod (predajňa obuvi).

Preto v ďalších rokoch boli projekty upravované.
Rodinné jednobytové a dvojbytové
domy sa stavali rýchlym tempom ovplyvňovaným potrebou a prílivom nových zamestnancov. V roku 1937, v bytovej zóne
bolo dokončených ďalších 16 jednobytových rodinných domov, 32 dvojbytových
rodinných domov a 3 slobodárne. Začalo

Pohľad na rozostavaný Svit v roku 1945
(po súčasnú ulicu Fraňa Krála)

Návrh prvých rodinných domov
a slobodárne v červenej kolónii vychádzal z koncepcií súťaže na zlínske bývanie z roku 1935. Tieto rodinné domy typu
„Adamec“ sa aj stavali podľa zlínskej projektovej dokumentácie a pre klimatické
podmienky pod Tatrami plne nevyhovovali, najmä pre nedostatočnú tepelnú
ochranu obvodových a strešných plášťov, ale aj ďalších stavebných konštrukcií.
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sa s rozsiahlymi terénnymi a sadovými
úpravami, s výsadbou stromov a kríkov.
Postavila sa aj jednotriedna ľudová škola a cez cestu typový dvojbytový dom sa
prestaval na obchodný dom Jaroš, neskôr
tam bolo Mäsiarstvo a údeniny. V roku
1936 sa prikročilo k výstave betónovej
cesty a to od hradskej smerom k priemyselnej zóne.
Typizovaná výstavba jedno a dvojby-

tových rodinných domov typu „Adamec“
bola vystriedaná neskôr už mimo červenej kolónie typom „Drofa”, dvojbytovými
rodinnými domami, ktoré už boli omietnuté, so šikmými strechami a priestornejšie s väčšími miestnosťami.
Zvýšený záujem o bývanie si vyžiadal
postupne výstavbu väčších bytových domov. Pre výstavbu jednoposchodových
štvorbytových domov, šesť bytových domov a desať bytových domov so šikmými
strechami sa využil typ „Martfü“, pripravovaný pre výstavbu rovnomenného Baťového mesta v Maďarsku. Súbežne bolo
potrebné stavať aj ubytovacie zariadenia
pre slobodných zamestnancov.
V strednej zóne, medzi priemyselnou
a bytovou zónou sa postupne postavil
Domov I. pre Baťovú školu práce, ďalej
Spoločenský dom a Domov II. Na posledných dvoch stavbách sa prejavil rukopis
prof. Ing. arch. Karfíka a jeho funkcionalistickej architektúry, ktorá sa neskôr
podpísala aj na návrhu Penziónov I a II,
ďalších budov pôvodne postavených
pre slobodných zamestnancov. Pre nich
sa pod lesom postavil internát pre 1000
ľudí. V blízkosti internátu sa postavila potom 3 etážová ľudová a meštianska škola
(v súčasnosti Mestský úrad), v trojtraktovom železobetonovom skelete s tehlovou výplňou a s modulovou osnovou
6,15 x 6,15 m.
Najväčší rozmach bytovej výstavby nastal vo Svite po roku 1945. Len v dvojročnici, v rokoch 1947-1948 bolo plánované
vo Svite postaviť 200 bytov. Baťovské
typizované bytové domy už začali limitovať územie a bolo potrebné prikročiť
k výstavbe viacposchodových bytových
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

Z HISTÓRIE
domov. Prvé dva takéto bytové domy
boli postavené po roku 1948 na južnom
okraji mesta (tzv. panské činžiaky). Tieto
bytové domy mali už po 18 bytov.
Typové jednobytové domy sa prestali
stavať v červenej kolónii a potom sa stavali len individuálne. Viackrát a sa zopakoval len baťovský typový „Dom pre lekára“, na súčasnej ulici kpt. Nálepku, kde sa
tieto omietané jednoposchodové domy
so šikmou strechou striedali s dvojbytovými jednoposchodovými omietnutými
domami so šikmou strechou.
Skúmala sa aj možnosť urýchliť výstavbu rodinných domov a využiť všetky
dostupné materiály. V roku 1947 bola navrhnutá výstavba prízemných rodinných
domov z dreva, na základe kanadského
vzoru a skúsenosti získaných u firmy Baťa
pri výstavbe priemyselnej osady BATAWA
v kanadskej provincií Ontário. S ich výstavbou mal otec viac ako 6 ročné skúsenosti z Kanady. Tieto rodinné domy sa
mali uplatniť v novej bytovej štvrti Svitu
nazvanej Pod Skalkou od roku 1950. Boli
vybudované z celodrevenej konštrukcie
postavenej na suterén z monolitického
betónu, s riešením vykurovania v pivnici. Výhodou bolo umiestnenie izieb
bytu na jednom podlaží, pomerne dobré
a pohodlné vykurovanie, rýchle upratovanie. Nevýhodou bola hlavne potrebná
častá údržba, najmä nátery vonkajších
drevených obvodových stien. Širšiemu
uplatneniu bránili vtedy platné technic-

Ubytovanie slobodných
zamestnancov, Penzión I.

ké predpisy, nedostatok dreva pre hromadné uplatnenia a hlavne aj rozdielna
filozofia bývania v Kanade a u nás. Miesto
drevených rodinných domov sa prešlo
na murované so sedlovými a valbovými
strechami. Z domov tohto typu sa postavila prvá ulica a drevené sú len prvé
dva rodinné domy. Ďalšie ulice podľa
vypracovaného regulačného plánu boli
vyhradené pre individuálnu a družstevnú
bytovú výstavbu. Podľa prvých domov
kanadského typu dostala štvrť „Pod Skalkou“ najprv od stavbárov, ale aj obyvateľov pomenovanie „Kanada“ (CANADA),
ktoré sa rýchlo vžilo a aj doteraz používa.
Z tohto obdobia výstavby je vhodné
spomenúť ešte jeden počin a to reguláciu
rieky Poprad vo Svite. Rieka Poprad sa po
vtoku potoka Lučivjanky, pôvodne otáčala doľava a jej kľukatý tok prechádzal
pomedzi budovu Spoločenského domu
a Domova II, pokračoval okolo budovy
školy, telocvične a penziónov. Neupravené brehy tejto rieky jednak kazili vzhľad
obce, jednak boli príčinou častého zaplavenia pivníc v bytových domoch,
Nový tok rieky bol premiestnený tesne
pod úbočie pohoria zvaného „Baba“ a pri
regulácii rieky Poprad bolo vybudovaných 18 veľkých splavov.

Hodnotenie stavebného
oddelenia TATRASVIT

Prízemná
jednotriedna
ľudová škola
ROČNÍK XVI - MAREC 2017

Primerane rastúcim úlohám stavebného oddelenia rástlo aj jeho vybavenie a počet zamestnancov. Tento počet
sa najmä po rokoch 1947, 1948 značne
zvýšil a činil pred delimitáciou do Československých stavebných závodov (ČSSZ)
k 1. aprílu 1950 cca 900 zamestnancov.
Stavebné oddelenie zabezpečovalo
výstavbu kompletne od projektu, cez
zhotovovanie stavieb až po odovzda-

nie užívateľovi. Malo vlastnú projekciu
a bolo pomerne dobre vybavené mechanizmami. Malo 46 miešačiek, 8 vežových
žeriavov typu Baťa-Svit, stavebné plošinové výťahy, transportéry dĺžky 10-18
metrov, oceľové debnenia a pod. Mnohé
z týchto stavebných mechanizmov, ale aj
potrebné oceľové konštrukcie pre stavby
boli vyrobené priamo v strojárni vo Svite.
Služby ako zásobovanie, dopravu, ale aj
ďalšie súvisiace služby pre stavebné oddelenie zabezpečoval podnik Tatrasvit.
Stavebné oddelenie po 1. 4. 1950 bolo
odčlenené od firmy Tatrasvit a vo Svite
sa vytvorila stavebná správa ČSSZ, ktorá
mala zabezpečovať priemyslovú, občiansku a bytovú výstavbu, okrem stavebnej
údržby, ako pred delimitáciou.
Stavebná správa ČSSZ sa snažila plniť
stanovené úlohy aj za zmenených podmienok, ale nebola tu už taká spolupráca
zložiek, najmä tých, ktoré predtým pre stavebné oddelenie zabezpečoval Tatrasvit.
Z pohľadu výstavby Svitu bol dôležitý
ďalší reorganizačný krok. V roku 1951 došlo k rozdeleniu podniku vo Svite na dva
samostatné subjekty - Chemosvit a Tatrasvit. Tatrasvit sa orientoval na spracovanie
vlákna, na textilný priemysel. Novovzniknutý subjekt, do ktorého bola odčlenená
chemická, strojárska a energetická výroba s názvom Chemosvit sa zameral popri
výrobe vlákien a strojárenskej výrobe,
predovšetkým na výrobu obalových fólií
na báze plastov. Ako samostatný subjekt sa vyčlenil aj Výskumný ústav chemických vlákien. Úzka spolupráca troch
vtedy nových subjektov - Výskumného
ústavu, Chemosvitu a Tatrasvitu pokračuje aj po 65 rokoch, dodnes. To už je ale iná
kapitola výstavby Svitu.
Zo zápiskov staviteľa A. Novotného
zostavil syn Ing. Anton Novotný
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA

MANŽELSTVO UZATVORILI

Ela Mazáková, Patrik Ovčarik,
Sofia Mária Ninu, Martin Uhrík, Lukáš
Slaninák, Leo Gurecký, Lukáš Čabák

Peter Karaffa a Dana Bednarčíková

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV

80 ROKOV

Anna Neuwirthová, Milan Brondoš,
Anna Závacká, Jozef Pisarčík,
Jozef Mlynár, Mária Koreňová,
Ing. Bohumil Kurus

Zuzana Katrušková, Anna Gulašiová,
Jozef Mamrák

85 ROKOV
Magda Salátková, Jozef Tančibok,
Martin Majkut, Alžbeta Tokárová

75 ROKOV
František Halaj, Irena Bordigová,
Lýdia Ilkovičová, Ladislav Soročina,
Elena Soročinová, Július Bodó,
Ladislav Ondruško, Mária Ilavská,
Žofia Horňáková, Terézia Kalakajová,
Jozef Tatarko

90 ROKOV
Júlia Jaborníková

94 ROKOV
Meta Eleon Zacharová

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Stanislav Ščuka (56), Jozef Fico (72), Želmíra Gajová (81), Jaroslav Benko (72),
Viliam Kandrík (82), Eva Kišidajová (74), Helena Hlinická (94), Marta Mikulášová (91),
Anna Tejbusová (85), Anton Lichvár (67), Margita Kiovská (84)
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.

Stíchlo unavené srdce,
skončil čas života,
Boh Vás vzal na večnosť,
obraz Váš nechal v nás.
Dňa 24. marca 2017 uplynie už 15 rokov
od chvíle, čo nás navždy opustila vo veku
65 rokov naša milovaná mamka, babka

ANNA GANCARČÍKOVÁ
Spomíname na Vás s veľkou láskou, úctou
a vďakou. V našich srdciach žijete stále,
nikdy nezabudneme.
Prosíme Vás, ktorí ste ju poznali a mali
radi, aby ste jej venovali tichú spomienku.
Ďakujeme.
Smútiaca rodina, deti Jozef, Eva,
Ondrej a Anička s rodinami

Svet súčasníka ukrytý do veršov - aj
tak by sa dala pomenovať rozsiahla tvorba mladého autora Jána Martona. Práve
v týchto dňoch náš úspešný rodák vydáva v poradí už 8. zbierku básní pod názvom NEMENNÁ. Krstným otcom knihy
sa stal jeho kamarát, nám známy zo súťaže SuperStar - Robo Mikla, ktorý o Jánovi
a jeho tvorbe povedal: „Ján Marton... pre
mňa výrazná postava novej slovenskej
literárnej tvorby, prevažne poézie. Spletitá malebnosť jeho vyjadrení obrazov,
ktoré nosí v hlave, korešpondujúc s dobou a možnosťou nekonvenčne úprimne
pomenovať videné, cítené a počuté, sú
tomuto „skoropodivínovi“ príznačnými
prvkami tvorby. Či sa začítate do starších,
či do novších básní v zbierke NEMENNÁ,

NEMENNÁ

vždy vám vyrazí dych autorovo spanilé
fackovanie, dramatické zvraty či krásne
prelínania jednoduchých motívov a nadhľadu až za sféru nepochopiteľnej ľahkosti vyjadrenia daných tém.“
Samotnú krásu a originalitu jeho výpovedí so svojskou prezentáciou môžete zažiť a počuť naživo aj vy. Mesto Svit
pre Vás v spolupráci s autorom pripravilo
hudobno - poetické pásmo bez mantinelov a bontónu “Čo tým nechcel básnik
povedať“, kde Ján spolu s Robom predstavia novú knihu naozaj netradičným
spôsobom. Celá akcia bude spojená aj
s autogramiádou.
BB

		Dňa 4. 3. 2017

		
uplynulo 5 rokov,
		
čo nás navždy
		opustil náš
milovaný manžel, otec a dedo

JÁN TURČEK
Za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho
poznali, úprimne ďakuje
manželka a dcéra s rodinou

Dňa 7. marca uplynul
rok, čo nás po ťažkej
chorobe navždy opustil
vo veku 59 rokov
náš manžel, syn, otec,
dedko a brat

JÁN SVOČÁK
V našich srdciach a spomienkach
zostáva navždy. Vy, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Ďakuje smútiaca rodina
Redakcia novín sa ospravedlňuje pani
I. Bulíkovej za nesprávne zverejnenú
citáciu v spomienke na manžela pána
J. Bulíka v novinách 1-2/2017.
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Stretneme sa v Dome kultúry Svit už
vo štvrtok 23. marca 2017 o 18.00 h
Vstupné: 2 €
Predpredaj: MsÚ Svit, Mgr. Beáta Blaščáková, č. dv.116, tel. č.: +421 908 406 147
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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nedeľa 9.4. o 16.00
v Dome kultúry vo Svite
vstupné: predpredaj 2 €, v deň predstavenia 2,50 €
predpredaj: www.kultura.svit.sk
MsÚ Svit, Mgr. Beáta Blaščáková, č. dv.116, tel. č.: +421 908 406 147

Svet kultúry sa nám vo Svite postupne otvára. Rubrika venovaná kultúre vám
bude prinášať aktuálne informácie o podujatiach, ktoré sme pre vás v dohľadnej dobe
pripravili a tiež o novinkách v kultúrnom
živote nášho mesta. Do budúcnosti by sme
chceli výraznejšie aktivovať činnosť Domu
kultúry. Celá naša koncepcia rozvoja sa
dotýka všetkých sfér pôsobnosti umenia
a kultúry na umelecky plnohodnotný ži-

vot obyvateľov mesta všetkých vekových
kategórií. Pre naplnenie nášho zámeru je
nevyhnutná istá interiérová rekonštrukcia
priestorov DK, ktoré by mali vyhovovať
špecifickým požiadavkám jednotlivých
umeleckých produkcií, ktoré vám chceme
priniesť v našej bohatej ponuke. Zároveň
chceme dať priestor i aktivitám záujmovo umeleckým i zábavno - spoločenským. Pre
finančnú náročnosť budeme musieť postupovať v určitých etapách prestavby, čomu
budeme prispôsobovať aj našu ponuku
voči vám našim divákom, poslucháčom, či
tvorcom umenia. Chceme, aby si prišli na
svoje naši seniori, mladí, deti i ľudia produktívneho veku. Našu programovú ponuku chceme napĺňať v istej perióde žánrovo
podobných podujatí. Pre začiatok sme pre
Vás pripravili ponuku divadelných predstavení pre dospelých 1-krát mesačne
a podobne aj detské popoludnie jednu nedeľu v mesiaci. Postupne pridáme
koncerty pre seniorov i mladých a ostatné
podujatia.
Na mesiac MAREC sme pripravili:

K U LT Ú R A
Hudobno - poetické pásmo

“Čo tým básnik,
nechcel povedať“,
bez mantinelov a bontónu
účinkujú: básnik Ján Marton
a hudobník Robo Mikla a hostia,

23.3. o 18.00 hod., DK Svit,
vstupné: 2 €

V APRÍLi na Vás čaká:

Detské predstavenie:

SNEHULIENKA - interaktívna
rozprávková klauniáda plná zábavy,
9.4. o 16.00 hod. DK Svit,
predpredaj: 2 €, v deň predst. 2,50 €.

Divadlo: veselohra

ZÁKON ŽIEN

Divadlo: komédia 1+1=3
v podaní Slovenského komorného
divadla z Martina,

v podaní Divadla na Doske
z Prešova,

15.3. o 19.00 hod., DK Svit,

20.4. o 19.00 hod., DK Svit,

predpredaj 12 €, v deň predst. 14 €.

predpredaj: 8 €, v deň predst. 10 €,
ZŤP a seniori: 6 €.

NOVINKOU je online predaj a rezervácia lístkov z pohodlia domova cez:

www.kultura.svit.sk
Naďalej prebieha i osobný predaj lístkov na MsÚ vo Svite, č. dv. 116, rezervácia: 0908 406 147.

POZOR DETI - už 7. mája 2017 pre Vás
pripravujeme Smejka a Tanculienku!
Bufet bude zabezpečený ku každému
podujatiu v priestoroch reštaurácie.
Dúfame, že Vás naša ponuka oslovila
a už teraz sa tešíme na Vašu bohatú účasť!
Mgr. Beáta Blaščáková

Fašiangové veselenie Únie žien
Základná organizácia Únie žien vo Svite pod vedením predsedníčky Ľubice Kederovej, známej svojou aktívnou činnosťou, usporiadalo dňa 10. februára 2017
tradičné fašiangové stretnutie za bohatej účasti svojich členiek. Spoločenská
miestnosť nad poštou vítala členky Únie
žien fašiangovou výzdobou a nechýbali
ani domáce šišky a čaj.
Pri družnej a veselej zábave si ženy zo
Svitu takto spríjemnili jeden z viacerých
dlhých zimných večerov.
Blažena Bendíková
ROČNÍK XVI - MAREC 2017
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OKIENKO PRE ZÁHRADKÁROV
Február bol pre záhradkárov mesiacom relatívneho pokoja a každý z nás
mal ešte v pamäti dosiahnuté výsledky za
uplynulý rok. Prišiel však čas rozplánovať
si úlohy na ďalšie obdobie. V marci nás už
záhrada volá, aby sme otvorili a prevetrali pivnice a hlavne záhradnícke náradie.
Vonku končí zima, mizne sneh a pomaly
prichádza jar, preto budeme radi, ak sa
všetci spojíme a navzájom si vymeníme
možno aj tie navonok nepodstatné vedomosti a skúsenosti. Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov zasadal už
13. februára 2017, aby mohol rozpracovať a prerozdeliť úlohy pre svoje základné organizácie. Výbor určil jednotlivých
členov, ako aktivistov na pomoc pri rieše-

ní otázok na jednotlivých ZO, ktorí budú
informovať verejnosť o pripravovaných
akciách - aj pre školy a mládež - ako napríklad o seminároch a ukážkach jarných
rezov alebo celoslovenských výstavách.

Záhrada
už volá...
Každý aktivista bude riešiť aj spoluprácu medzi jednotlivými členmi a OV SZZ,
preto žiadame, aby ste nás v prípade potreby kontaktovali na e-mailovej adrese
ovszzpoprad@zoznam.sk, kde nám

oznámite svoju adresu, aby sme mohli
dohodnúť všetky potrebné aktivity.
Ponúkame pomoc najmä pri predjarnom reze, preto prosíme záhradkárov,
aby nás kontaktovali a vyrozumeli o
tom, kde by sme mohli ukážku uskutočniť. Prvá ukážka rezu je naplánovaná vo
Svite v ZO Breziny (za železničnou stanicou) na 18. marca 2017 o 9.00 hod., v ZO
Máj o 13.00 hod. a v ZO Štokava 1 a 2 na
25. marca 2017 o 9.00 hod. Po vzájomnej
dohode môžeme inštruktáže uskutočniť
aj v priebehu týždňa dopoludnia alebo
v popoludňajších hodinách.
Tešíme sa na spoluprácu.

Jozef Kalakaj, predseda OV SZZ

14. ročník regionálnej súťaže
v strihaní stromov a vrúbľovaní
V sobotu 25. februára 2017 pripravil
Slovenský zväz záhradkárov v Prešove v
priestoroch Praktickej školy záhradkárov
v Solivare už 14. ročník regionálnej súťaže v strihaní stromov a vrúbľovaní, ktorého sa po druhýkrát zúčastnil minuloročný víťaz Jozef Kalakaj. Stromy, na ktorých
bol plánovaný rez, boli asi 12 ročné a minimálne tri roky na nich neboli uskutočnené žiadne zásahy (foto 1). Samotný rez
trval len 40 minút (foto 2). Po skončení
bolo prevedené vrúbľovanie na malých
podpníkoch a ukážky druhov vrúbľovaní

Výzva občanom
Vyzývame občanov,
aby neprikrmovali túlavé
zvieratá - mačky, z dôvodu ich
nadmerného premnožovania sa
a taktiež v záujme ochrany
ich vlastného zdravia, ale tiež
v snahe zabrániť možnému
šíreniu ochorení.
Predám chlapčenský čierny oblek č. 140
s vestou, košeľou, kravatou - cena 18 €
+ čierne poltopánky č. 35 - 8 €.
t.č. 052/7875127
Kúpim garáž vo Svite pri čistiacej stanici.
Kontakt: 0907622949, 0908068142
Klietky pre chov prepelíc, králiky,
činčily, pasce na líšky a kuny, liahne na
vajíčka, odchovne pre kuriatka, krmítka
a napájačky, robíme rozvoz po celom
Slovensku, viac na:
www.123nakup.eu, tel. 0907 181 800
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(foto 2). Šesťčlenná komisia vyhodnotila
tieto práce s veľmi tesnými výsledkami.
Prvé dve miesta získali domáci čerství
absolventi záhradkárskeho odboru univerzity tretieho veku, na treťom mieste
sa umiestnil súťažiaci z okresu Stará Ľubovňa a tesne za nimi skončil za okres
Poprad Jozef Kalakaj zo Svitu. Počasie súťažiacim prialo a všetci si okrem nových
odborných skúseností odniesli minimálne dobrý pocit zo stretnutia známych a
priateľov.
Jozef Kalakaj, predseda OV SZZ

Seniori sa
zabávajú
Zábavná skupina SVITTASENIOR pod
vedením Alexandra Tokára už po
šiestykrát usporiadala v piatok 24. februára 2017 fašiangovú zábavu spojenú
s podávaním zabíjačkových špecialít
a sladkých šišiek, v Kultúrnom dome
v mestskej časti Pod Skalkou. Túto tradíciu chcú seniori udržiavať, veď je to
vždy v posledný piatok pred Popolcovou
stredou, kedy nastupuje kresťanský štyridsaťdňový pôst. Aj z tohto dôvodu je
fašiangová zábava seniorov zakončená
tradičným pochovávaním basy.
Na fašiangovú zábavu boli pozvaní aj
zástupcovia mesta Svit a Poprad, zástupcovia organizácií a podnikov, seniori z klubov. Zábavná skupina do svojho programu zaradila nielen kultúrne vystúpenie
tanečnej skupiny Mája, ale aj bohatú tombolu. Veselá nálada, spev a tanec trvali od
samého začiatku až do neskorého večera.

Pri rozchádzaní s dobrou náladou sa
všetci zhodli na tom, že ak im nič nepríde do cesty, tak sa budúci rok zúčastnia
znova.
Všetkým, ktorí priložili ruku k náročnej
práci a zabezpečeniu fašiangovej zábavy,
ďakuje
Alexander Tokár
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

n 2. februára hliadka MsP pri výkone
služby zistila v miestnom pohostinstve
po 22.00 hod. prítomnosť maloletých
a mladistvých osôb. Vec je riešená ako
priestupok na úseku ochrany pred alkoholizmom.

n 16. februára nadránom hliadke MsP
oznámil miestny občan, že pred jeho
vchodom horí motorové vozidlo. Po príchode hliadky na miesto bolo zistené,
že vo vozidle horí predné sedadlo vodiča a je rozbité predné sklo na vodičovej

Z denníka Mestskej polície
n 12. februára bolo hliadke MsP oznámené, že na zastávke MHD na ul. Štúrovej leží na lavičke muž. Po príchode
na miesto hliadka zistila, že sa jedná
o muža zjavne pod vplyvom alkoholu,
bez trvalého bydliska a nakoľko bolo
mrazivé počasie, hliadka zabezpečila
jeho odvoz do azylového stanu pre ľudí
bez domova v Poprade.
n 15. februára na MsP priniesol poctivý
nálezca nájdený mobilný telefón. Majiteľ
telefónu sa po vyrozumení dostavil na
MsP vo Svite, kde si svoj stratený mobilný
telefón prevzal.
Futbalisti FK Svit účinkujúci v III. lige
sú po jesennej časti v tabuľke 7 bodov za
prvým Trebišovom a jarnú časť ligy začnú
v nedeľu 19. marca na ihrisku súpera vo
Veľkých Revištiach. Následne o týždeň
v nedeľu 26. marca o 15.00 hodine doma
hostia futbalistov z Plavnice.
Družstvo Svitu pod vedením trénerov
Viliama Nemčka a Milana Jambora začalo
s prípravou na jarnú časť III. ligy už 9. januára 2017. Tréningový proces prebiehal
v domácich podmienkach a vzhľadom na
silné mrazy sa pripravovali v telocvični,
využívali umelú trávu v Poprade a na regeneráciu im poslúžilo Spolcentrum vo Svite.
V cykle 4x tréning a cez víkend zápas odo-

strane. Hliadka oheň uhasila ešte pred
príchodom HaZZ Poprad. Vec bola odovzdaná OO PZ Svit k ďalšej realizácii.
n 18. februára hliadka MsP zabezpečovala zvýšeným výkonom služby nerušený
priebeh pretekov SPARTAN RACE.
n 25. februára hliadka MsP obdržala
oznam, že v mestskej časti Podskalka na
železničnej trati a blízkom okolí ležia zrazené diviaky. Hliadka situáciu preverila
a následne vec oznámila železničnej polícii. Okamžite boli vyrozumení hospodári poľovného združenia Šuňava, ktorí
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n 27. februára hliadka obdržala oznam
od občana mesta, že v bývalej telocvični
Strednej odbornej školy sa nachádzajú
maloleté osoby. Hliadka ich upozornila,
že objekt má narušenú statiku a hrozí riziko úrazu. Zároveň bol oboznámený majiteľ objektu, aby vykonal opatrenia na zabránenie vstupu nepovolaným osobám.
Zároveň prosíme rodičov, aby upozornili
deti na nebezpečenstvo pohybu v tomto
rizikovom objekte.
n MsP mesta Svit sa v mesiaci február
podieľala na odstránení vrakov dlhodobo zaparkovaných motorových vozidiel
na území mesta Svit.
Zároveň prosíme občanov mesta
o dôsledné dodržiavanie dopravného
značenia v meste, nakoľko bol v mesiaci február zaznamenaný zvýšený počet
priestupkov na úseku dopravy.
MsP Svit

Futbalisti pred jarou

hrali niekoľko prípravných zápasov, posledný ako generálku so Spišskou Novou Vsou.
Z kádra odišli A. Tropp do Šuňavy, M. Tropp do Popradu, Chyba a Žilka za štúdiom,
Pavličko do Važca, Pemčák do Hranovnice
a brankár Rušin si hľadá angažmán.
Káder hráčov Svitu na jarnú časť III. ligy
bude v nasledujúcom zložení: R. Marušák,
J. Vitkaj, M. Pekarčík, T. Kostolník, L. Janigloš, Ľ. Compeľ, P. Zelko, M. Monka, M.
Barabas, A. Hazroli, R. Durkot, L. Stanislav,
M. Sluka, S. Akhrazov, M. Jambor a družstvo
doplnia talentovaní starší dorastenci.

Cieľom FK Svit je hrať pekný technický
futbal a tým zabezpečiť športové vyžitie
aj pre divákov. Samozrejme hlavným zámerom je výsledkami uhrať stred tabuľky.
K zmenám patrí funkcia predsedu FK Svit,
keď funkciu po Ing. M. Feckovi prevzal
funkciu Ing. M. Berkeš. Realizačný kolektív tvoria okrem trénerov vedúci družstva
Adolf Palušák, lekár MUDr. J. Chlebec a masér R. Richnavský.
K zmenám patrí aj zmena hracieho
dňa zo soboty na NEDEĽU.		
M. Jurčák

ODSTÁVKA PLAVÁRNE

PRED
P L AY
OFF

Eurovia SBL vstúpila do IV. štvtiny základnej časti. Prvú marcovú sobotu Svit po
veľmi dobrom výkone doma proti Interu
Bratislava (vyhral 80 : 72) hral v Košiciach
a vo vyrovnanom zápase opäť nezvládol
záver zápasu a prehral 106 : 94.
Týmto je Svit v tabuľke na 6. mieste
a o umiestnení v konečnej tabuľke
o 6. až 8. miesto pred play off bude bojovať s basketbalistami Handlovej, Lučenca
a Komárna.
Iskra Svit do konca základnej časti ligy
doma hostí 8. marca Handlovú, 11. marca
Karlovku a 18. marca Komárno.
M. Jurčák

zabezpečili likvidáciu diviakov zákonným
spôsobom.

Oznamujeme zákazníkom,
že RS Plaváreň Svit bude v termíne

20. 3. 2017 - 7. 4. 2017
uzatvorená

z dôvodu pravidelnej odstávky.

Memoriál
Jána Svočáka
25. 3. 2017 o 9.00 hod.
v areáli Iskra Arény Svit
www.facebook.com
- Memoriál Jána Svočáka
alsbehtatry@gmail.com
+421 948 051 503

Daruj krv daruješ život
ZŠ Komenského vo Svite
v spolupráci s NTS

organizuje 23. 3. 2017
od 8.00 do 11.00 hod.
v telocvični školy odber krvi.
Pozývame všetkých darcov aj tých,
ktorí chcú darovať krv prvýkrát.
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ZO ŠPORTU

V nominácii na halové majstrovstvá Európy v atletike aj
Belehrad privíta počas prvého predĺženého marcového víkendu účastníkov
halových majstrovstiev Európy v atletike.
Slovenskú republiku bude na tomto podujatí reprezentovať 15 športovcov. Medzi nominovanými sa nachádza
i meno 21- ročnej Sviťanky Stanislavy
Lajčákovej. Bývalá žiačka ZŠ Mierová vo
Svite, celé desaťročie trénujúca pod vedením učiteľa tejto školy a atletického
trénera Ladislava Potočného, v súčasnosti študuje na vysokej škole v Banskej
Bystrici fyzioterapiu a jej novým koučom
je Michal Škvarka. Stanka bude súťažiť
v behu na 60 m prekážok. V tejto disciplíne sa pred týždňom stala majsterkou
Slovenska v kategórii žien a prekonala
slovenský rekord v kategórii do 23 rokov.

RNDr. Danica Božová
foto: Ing. V. Boža, Pavol Uhrín

Sviťanka Stanka Lajčáková

Stanka v roku 2006...

... a v roku 2017

SLOVENSKÝ
POHÁR ŽIAKOV

Posledný januárový víkend sa uskutočnilo 1. kolo Slovenského pohára
žiakov v plávaní v roku 2017. Na bratislavských Pasienkoch sa predstavilo 39 plaveckých klubov z celého
Slovenska. Svoje sily si zmerali plavci
v kategóriách B - mladší žiaci a žiačky
a C - najmladší žiaci a žiačky.
Naše mesto Svit a novovzniknutý
klub GPO Svit, pod vedením trénera
Pavla Sirotného, reprezentovala na
tomto podujatí Tamara Baloghová.
V silnej konkurencii svojich rovesníkov si Tamarka vybojovala 4 cenné
kovy: 1 zlatú medailu na 50 m PRSIA
a 3 strieborné - 50 m KRAUL, 50
a 100 m ZNAK.
Ďakujeme mestu Svit za podporu,
Tamarke blahoželáme a prajeme veľa
úspechov do nadchádzajúcej sezóny.
Schmidtová, GPO Svit

Atlétom sa v hale darilo

V nedeľu 12. februára 2017 sa v bratislavskej hale ELÁN uskutočnili Majstrovstvá východoslovenskej oblasti
v atletike. Darilo sa aj našim mladým
Sviťanom. Sára Kicová v kategórii mladších žiačok obsadila v skoku do diaľky
pekné 2. miesto. O bronzovú nádielku
medailí sa postarala dorastenka Barbora Chybová, keď v behu na 60 m pre-
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kážok obsadila s osobným rekordom
tretie miesto, rovnako ako v skoku do
diaľky. V diaľkárskom sektore sa darilo
aj staršiemu žiakovi Samuelovi Michalkovi, ktorý získal bronz za tretie miesto
a skvele zabojoval v behu na 150 m,
keď s novým osobným rekordom dobehol tretí.
Mgr. Ladislav Potočný, AO Svit

INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠPORTU

Lopuška Cup 2017

O putovný pohár Lopušnej doliny v obrovskom slalome
Lopušná dolina pri Svite patrila koncom januára lyžiarom z rôznych oblastí
Slovenska. Organizátori privítali 118 pretekárov rôznych vekových a výkonnostných kategórií, ktorí súťažili v obrovskom
slalome v rámci 3. ročníka verejných pretekov LOPUŠKA CUP.
Najrýchlejší čas dosiahol 22-ročný Patrik Kupčo zo Spišskej Teplice, ktorý okrem
prvenstva v kategórii získal i pohár pre
absolútneho víťaza.
Na štarte nechýbali ani lyžiari zo Svitu.
Niektorým z nich sa podarilo vo svojich
kategóriách zvíťaziť.

RNDr. Danica Božová
foto: Ing. Vladimír Boža

VÝSLEDKY
Predžiaci registrovaní:
1. Martin Ferjanček - ZŠ Mieru Svit - 35,89
Predžiačky neregistrované:
1. Barbora Kolesárová - Svit - 39,85
Predžiačky registrované:
1. Katarína Grénerová - Svit - 34,01
Ženy 1977-1996 neregistrované:
1. Dominika Joppová - Svit - 41,00
Starší muži 1967-1976 neregistrovaní:
1. Stanislav Joppa - Svit - 34,39
Seniori muži do 1966 neregistrovaní:
1. Vladimír Siráň - Svit - 34,92

Cyklosezóna odštartovala 12. ročníkom Čergovskej stopy
Druhá februárová sobota sa niesla v znamení už tradičných cyklistických pretekov pod názvom Čergovská stopa v obci Raslavice, okr.
Bardejov. Členovia klubu CK Energia Svit sa týchto pretekov zúčastňujú každoročne a stala sa z toho pre nás tradícia. Doposiaľ sa nám
podarilo každý rok priniesť domov nejaké cenné kovy.

F UT B A L

rozpis súťaže - jar 2017

Za krásneho slnečného počasia pri
teplote vzduchu okolo 0°C sa na 17 km
trať už 12. ročníka tejto súťaže vydalo
okolo 280 cyklistov z celého Slovenska,
ale aj Poľska a Česka. Za náš klub sa zúčastnilo 5 bikerov. Celkovým víťazom
sa stal Karel Hartl (CZ), ktorý je vo Svite
mnohým známy ako niekoľko násobný
víťaz Horala. V kategórii žien bodovala
Dianka Cetlová z nášho klubu na bronzovej priečke. V mladšej kategórii kadetov,
skončil Juraj Cvaniga na 6. mieste a Adam
Baran na 11. mieste. V kategórii mužov
od 40 do 49 rokov skončil Jaroslav Žec na
10. mieste a Ján Bučina na 11. mieste.
Napriek náročnosti trate a ľadovému
povrchu nedošlo k žiadnym zraneniam
a tak po vynikajúcom guláši a teplom čaji,
ktorý pre nás pripravili organizátori v cieli
súťaže na chate Čergov, sme si všetci užili
krásny sobotný deň a stretli sa s mnohými priateľmi z cyklistickej rodiny.
Veď ako sa hovorí“ Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa!“
Ján Bučina, CK Energia Svit

FK Svit - MŠK Tesla Stropkov

nedeľa 23. 4.

16.00

FK Svidník - FK Svit

nedeľa 30. 4.

16.00

FK Svit - MFK Vranov n/T

nedeľa 7. 5.

16.30

MFK Snina - FK Svit

nedeľa 14. 5.

16.30

TJ Veľké Revištia - FK Svit

nedeľa 19. 3.

15.00

FK Svit - Slavoj Trebišov

nedeľa 21. 5.

17.00

FK Svit - FK Plavnica

nedeľa 26. 3.

15.00

FC Tatran Prešov - FK Svit

nedeľa 28. 5.

17.00

MFK Giraltovce - FK Svit

nedeľa 2. 4.

15.30

FK Svit - MFK Sabinov

nedeľa 4. 6.

17.00

FK Svit - TJ V. Opátske

nedeľa 9. 4.

15.30

FK Pušovce - FK Svit

nedeľa 11. 6.

17.00

Družstevník V. Horeš - FK Svit

nedeľa 16. 4.

16.00

FK Svit - ŠK Bard. N. Ves

nedeľa 18. 6.

17.00
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Sneh, ľad a kúpanie v potoku

- aj taký bol Winter Spartan Sprint vo Svite
Extrémne prekážkové preteky, ktoré si obľúbili milióny
ľudí po celom svete, sa tento rok konali už po druhý raz vo
Svite. Viac ako 2200 účastníkov z okolitých krajín si zmeralo
uplynulú sobotu svoje sily na špeciálnej zimnej verzii pretekov Svit
Winter Spartan Sprint, ktorá sa stáva čím ďalej, tým viac obľúbenejšou.
Na všetkých súťažiacich sparťanov
čakalo na trati dlhej takmer 8 km viac
ako dvadsať rozmanitých prekážok. Dve
tisícky pretekárov sa museli popasovať
okrem náročných prekážok aj behom
v snehu, sem-tam po ľade či blate, ale aj
s brodením ľadovom potoku. V cieli však
na všetkých čakala zaslúžená medaila
a špeciálne tričko.
Na svoje si prišli aj tí najmenší v rámci pretekov Spartan Kids, ktoré sú vždy
súčasťou pretekov Spartan Race. Na deti
čakalo na trati v menšom vydaní to, čo
dospelých, samozrejme prispôsobené
jednotlivým vekovým kategóriám.
Najlepšie sa s danými podmienkami na
trati vo Svite popasovali v kategórii Elite
slovenskí reprezentanti. Spomedzi žien si
prvenstvo odniesla Eszter Hortobágyiová
z Banskej Štiavnice a víťazom v mužskej
kategórii sa stal Peter Ceniga z Púchova.
Súťažnú kategóriu Open ovládli Poliak
Piotr Prusak a Slovenka Nikola Berčíková.
Na trati nezaostávali ani domáci Sviťania. Laco Potočný odštartoval po prvýkrát v skupine Elite muži, Gabriela Potočná obsadila krásne 12. miesto a Marcela
Bartková obsadila v Elitnej kategórii žien
5. miesto, čím sa nominovala na Majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať už
po tretíkrát v USA pri Lake Tahoe.
Primátor mesta Svit Miroslav Škvarek
zhodnotil podujatie pozitívne: „Je pre
nás cťou, že preteky Spartan Race sa opäť
konali vo Svite. Pre nás ako jedného z organizátorov pretekov je zadosťučinením

vysoká návštevnosť a veľmi dobrá spätná
väzba od všetkých aktérov. Radi privítame sparťanov aj nabudúce.“
Skvelú atmosféru podujatia dotvárala aj divácka kulisa. „Sme veľmi radi, že
dorazilo toľko divákov, ktorí sledovali
a podporovali všetkých pri ich zápasení
na trati,“ poznamenal za organizátorov
Martin Adam.
Vrcholom celého dňa bolo záverečné
žrebovanie dvoch šťastlivcov, ktorých organizátori už tento týždeň vyšlú na preteky Spartan Race do Abu Dhabi. Slogan
„zo snehu do piesku“ je tak viac než výstižný.
JUDr. Lenka Faixová
foto: Dominika Bodyová,
Adam Tomajko
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