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Mestské zastupiteľstvo Svit:

Dominovali prenájmy a predaje pozemkov
Februárové zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva(ďalej MsZ) bolo v poradí jedenástym a malo pripravený program
pozostávajúci z 25-ich bodov rokovania.
Po povinných procedurálnych
bodoch sa zaoberali schvaľovaním
prenájmu časti pozemku pri pobočke VÚB, na ktorom je mliekomat. Dňom 1. 2. 2016 sa menil
prevádzkovateľ tohto mliekomatu
a nový – PDP Sp. Teplica požiadal
o uzatvorenie nájomnej zmluvy.

Editoriál

Poslanci žiadosti vyhoveli. Prenájom bol predmetom aj nasledujúcej žiadosti predloženej spol. GOGOLAR s. r. o. Išlo o prenájom
pozemku pod letnou terasou cukrárne Palma v období mimo letnej sezóny z dôvodu technicky náročnej demontáže konštrukcie

terasy. Poslanci žiadosti vyhoveli
v zmysle Zásad prenájmu pozemkov za cenu 3, - € /m2/rok.
Schválili aj Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Svit (ďalej
VZN) č. 5/2016 o podmienkach
poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby
na území mesta Svit a Komunitný
(Pokrač. na 2. strane)
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To dobré v nás

Žijeme v dobe, ktorá je príliš rýchla
a praje úspešným. Tak sa zvykne hovoriť.
Doba je však taká, akí sú ľudia, ktorí v nej
žijú. Úspešní, menej úspešní, aj takí, ktorí
len akosi prežívajú. Niektorým záleží predovšetkým na kariére, ale sú medzi nami
aj takí, pre ktorých je všetkým rodina. Aj
medzi nami v našom mestečku žijú ľudia,
ktorí zasvätia svoj život rôznym prospešným
aktivitám.
Mnohí ho zviditeľnia až za jeho hranice,
a tak si zaslúžia náš obdiv a pozornosť. Tak
ako mladý talentovaný režisér, herec a umelecký vedúci Divadla Teatro colorato Mgr.
Art. Peter Weinciller, či Ing. Július Frkáň,
ktorý pred pár dňami odišiel do atletického
neba. Mnohých možno ani nepoznáme,
lebo v tichosti nezištne napĺňajú svoju životnú púť ušľachtilými činmi. Pomôžte nám
svojimi návrhmi k ich „odhaleniu“ a oceneniu najvyššími mestskými vyznamenaniami – Cenou mesta či Cenou primátora
mesta. Objaviť v sebe dar prajnosti a vďačnosti je prinajmenšom hlboko ľudské a morálne.
Že žijeme v dobe, ktorá je rýchla, potvrdzuje i fakt nadchádzajúcej Veľ kej noci.
Len „včera“ sme likvidovali vianočné stromčeky a je tu čas na prípravu najväčších kresťanských sviatkov. Slávia ich veriaci i neveriaci – každý svojim spôsobom. V jednom
sú však spoločné – v oslave života a radosti
z rodinných stretnutí. Nech sa stanú sviatkami vnútorného stíšenia, viery, nádeje a lásky, lebo to sú hlavné dary Veľ kej noci adresované nášmu srdcu.
Veronika Žoldáková

Hrať musíte i srdcom, povedal R. Rikkon mladým talentom

Podchytiť mladé talenty

O tom, že aj vo Svite žijú talentované deti, snáď nepochybuje nikto. Rozvíjajú
svoj talent v rôznych oblastiach a jednou z nich je i umelecká. Sympatické
bolo vidieť na našom javisku malých i väčších muzikantov, či spevákov, ktorí
sú žiakmi oboch našich umeleckých škôl, ktoré sa zapojili do celoslovenského
projektu. Jeho cieľom je nájsť a podchytiť talentované deti, ktoré sa predstavujú spoločným koncertom. Najdôležitejším človekom, ktorý sa podujal tieto
talenty vziať pod odborné krídlo, bol populárny Richard Rikkon – famózny
klavírny virtuóz.

V pondelok 8.februára sa všetci stretli
v Dome kultúry na nácviku jednotlivých
vystúpení s touto osobnosťou. „Tento

projekt je naozaj zmysluplný a pre mňa
je najväčším zadosťučinením, ak obja(Pokrač. na 7. strane)
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Mestské zastupiteľstvo: Dominovali prenájmy a predaje pozemkov
(Dokonč. z 1. strany)
plán sociálnych služieb mesta Svit na obdobie rokov 2015-2020.
Spoločnosť Tatranská, s. r. o, SNP 264/3
požiadala o odkúpenie pozemku o výmere 1269 m2, ktorý je priľahlým pozemkom k jej nehnuteľnosti (Obchodné centrum A1) zo západnej strany. Sú na ňom
kanalizačné vpuste v zlom technickom
stave, dochádza k vytápaniu a poškodzovaniu budovy a je nutná ich oprava. Poslanci odpredaj pozemku za cenu 9,24 €
/m2 podľa znaleckého posudku schválili.
Prijali a schválili rozpočtové opatrenie
vo výške 8 910 € ako prenos nedočerpaných prostriedkov z roka 2015 do roka
2016 na prenesené kompetencie a dotácie
na cestovné žiakom oboch základných škôl
a dotácií ZOS.
Odsúhlasili rozpočtové opatrenie
č. 5/2016 vo výške 3 950 €, ktorým sa zabezpečí registratúra - programové riešenie pošty v zmysle legislatívy a zákona
č. 395/2002 Z. z. Vzali na vedomie rozpočtové opatrenie primátora č. 2/2016,
ktorým sa riešia prioritné investície – parkovisko pri ZŠ Mierová, Územný plán
mesta, projektové dokumentácie, Plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja
a dofinancovanie 84 bytovej jednotky
ku ŠFRB.
Na vedomie vzali aj hospodárenie
Mesta Svit za uplynulý rok 2015.
Piatim žiadateľom o odkúpenie časti pozemkov pri záhradách rodinných domov
na Ul. horskej rovnako vyhoveli. Odsúhlasili aj predaj pozemkov v areáli Mäsokombinátu NORD SVIT, s. r. o., ktoré nie
sú pre mesto samostatne využiteľné za celkovú sumu 3 240 € ako prípad hodný osobitného zreteľa. V súlade s aktuálnymi
údajmi katastra schválili zmenu uznesenia
č. 73/2015.
Schválili zriadenie budúceho vecného
bremena spočívajúceho v povinnosti
Mesta Svit – majiteľa pozemku strpieť zriadenie vodovodnej prípojky, vjazd, prechod
a prejazd pozemkom v prospech žiadateľov F. Klemu a P. Gregušku na Ul. hlavnej. M. Vavrasek požiadal o uzavretie
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena z dôvodu uloženia inžinierskej siete – STL plynovej prípojky k objektu
„Piváreň u Križiaka“. Poslanci žiadosti vyhoveli. Podľa osobitného zreteľa posudzovali aj prenájom pozemkov pri objekte
„Kopček“, kde je plánovaná výstavba nadstavby, po ktorej dôjde ku komplexnej
oprave troch schodísk a časti verejného
chodníka pred týmto polyfunkčným domom. Prenájom odsúhlasili za cenu 1,€/rok s tým, že realizované opravy bezodplatne prenechá Mestu Svit.
Na Ul. Štúrovej, s. č. 295 dochádza v bytovom dome k častému vytápaniu pivničných priestorov. Správca domu požiadal
o zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti Mesta strpieť potrebné
vsakovacie bloky, napojenie dažďových
zvodov a vjazd nutný pre údržbu a opravy

tohto objektu. Vecné bremeno poslanci
odsúhlasili. Schválili aj zmenu uznesenia
č. 96/2015, ktorým sa konkretizujú parcely
a ich výmer (celkom 9m2) kupujúcej J. Kaňukovej.
Mesto pripravuje žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na zateplenie budovy
MsÚ, čím dôjde k zníženiu energetickej
náročnosti. Keďže je nutné spolufinancovanie Mesta, poslanci odsúhlasili čiastku
30 155 eur, ktorá je 5 %-ným podielom
celkového rozpočtového nákladu na tento
projekt.
Interpelácie otvorila J. Bobulová otázkou na kroky a zámery mesta pri rekonštrukcii telocvične na ZŠ Komenského.
Primátor odpovedal, že mesto ako majiteľ
podporí v budúcnosti len celkovú výstavbu
samostatnej telocvične a do Výzvy, ktorú
plánuje škola využiť, táto rekonštrukcia nespadá.
I. Zima poukázal na nevhodné umiestnenie kontajnera vo vnútrobloku pri Sklenárstve, čím dochádza k devastácii terénu,
na ktorom bola lúka. Od riaditeľa TS mesta
Svit mu bude poskytnutá písomná odpoveď.
F. Drozd sa opýtal na zámer, či plány
mesta pri úprave a vybavení detského
ihriska pri MŠ na Ul. mierovej. Odpovedal primátor i A. Kromková. Pokus o získanie prostriedkov cez internetovú súťaž
LÍDLA bude vzhľadom na nezvratný vývoj
neúspešný, no mesto má v prioritách výstavbu 2 detských ihrísk. Bude na poslancoch, ako rozhodnú.
Tradičnou interpeláciou M. Bezáka sú
Štrkoviská. K tomuto bodu sa vyjadril M.
Škvarek. Dňa 20. 01. 2016 sa konalo na
MsÚ ďalšie rokovanie vedenia Mesta
a MsÚ s konateľ kou spol. Štrkopiesky Batizovce, s. r. o. o podmienkach prevzatia
pozemkov mestom po ťažbe. Toto stretnutie už bolo za účasti právnych zástupcov
oboch strán, pretože mesto odmieta prevziať pozemky bez zrealizovanej technickej
rekultivácie (úpravy hranice a sklonu brehov) a ťažiaca spoločnosť nechce rekultiváciu dokončiť, pričom táto povinnosť jej
vyplýva hlavne z územného rozhodnutia
ale aj ďalších rozhodnutí, napr. banského
úradu. Ťažbou boli zasiahnuté ochranné
pásma plynovodu, diaľnice, cesty VÚC
smer Batizovce atď. a mesto nemôže na
seba prevziať riziká z riadne nedokončenej
technickej rekultivácie. Za tohto stavu
môže celá vec skončiť prípadným súdnym
sporom.
V bode Diskusia ešte poslanci schválili
zverenie nehnuteľného majetku – stavieb:
„Odtok vody z jazera do recipientu- ložisko štrkopieskov Batizovce II, k. ú.
Svit“ a „Detské ihrisko na sídlisku A“ do
správy Technických služieb mesta Svit.
Na záver vystúpil Oto Regec - vedúci
oddelenia ochrany pred požiarmi spoločnosti Chemosvit a. s. Prezentoval základné informácie o požiarnej ochrane
a samotnom závodnom hasičskom zbore.
Ako jeden z mála v Prešovskom kraji v sú-
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Od 5.4.2015 pracuje vo funkcii hlavného
kontrolóra mesta Svit Jozef Mezovský.

časnosti zakúpil tento zbor novú techniku
a disponuje požadovanými zariadeniami.
Mesto bude v blízkej budúcnosti uvažovať
o konkrétnej spolupráci, potrebnej pre záchranu životov ľudí i majetku mesta a jeho
občanov.
V rámci diskusie ešte informoval prednosta MsÚ S. Kopčák o zmene adresy
sídla Mesta Svit a MsÚ Svit, ktorá súvisí
s presťahovaním úradu a spočíva výlučne
v zmene súpisného a orientačného čísla
z pôvodných 269/33 na nové 268/32.
Zasadnutie ukončil primátor informáciou, že riaditeľ TS mesta Svit M. Vojsovič požiadal k 29. 2. 2016 o uvoľnenie
z funkcie. Dočasným vedením tejto organizácie poverí súčasnú ekonómku TS Ing.
Janu Faixovú. Zároveň informoval, že
v tomto období prebieha technický a ekonomický audit a celková analýza tejto organizácie.
-vž-

ZMENA SÍDLA
MESTA SVIT
MESTO SVIT s účinnosťou od 17. 2.
2016 zápisom zmeny v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR
zmenilo svoje sídlo. Zmena spočíva výlučne v zmene súpisného a orientačného čísla budovy Mestského úradu
mesta Svit.
Adresa a nové sídlo je:
MESTO SVIT
Hviezdoslavova 268/32
(pôvodne Hviezdoslavova 269/33)
059 21 Svit.
V súvislosti so zmenou sídla resp. poštovej adresy nedochádza k žiadnym
zmenám identifikačných údajov (IČO,
DIČ, bankové spojenie, číslo účtu,
emailové adresy, telefónne čísla...), tie
ostávajú nezmenené.

Mesto Svit

3/2016
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Ako volili Sviťania?
V sobotu 5. marca prišlo počas parlamentných volieb
2016 do šiestich volebných miestnosti vo Svite 3 952
občanov a z tohto počtu bolo odovzdaných 3889
platných hlasovacích lístkov. Celková účasť voličov v
našom meste bola 63,90 %.
Najvyšší počet hlasov - 1156 získala
strana
SMER-sociálna demokracia
(29,72 %), na druhom mieste skončila
Sloboda a solidarita
- 589 hlasov (15,15
%) a tretia skončila
strana Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti s počtom
hlasov 408, čo je
10,49 %. Hneď za
nimi to bola SNS –

385 hlasov (9,90 %). Pre zaujímavosť uvádzame, že KDH získalo
231 hlasov(5,94 %), Sieť 182 (4,49 %) a Kotleba - ĽS Naše Slovensko 363 hlasov (9,33 %).
Voľ by prebehli bez narušeniaich priebehu a akýchkoľvek problémov.
-vžFoto: Peter Kostka

Rokovanie s generálnym riaditeľom Nemocnice Poprad
Primátor mesta Svit Ing. Miroslav Škvarek privítal v utorok
16. februára 2016 na pôde Mestského úradu vo Svite generálneho riaditeľa Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Petra Petruša.
Témou stretnutia bolo poskytovanie zdravotnej starostlivosti na úrovni podtatranského regiónu.
Generálny riaditeľ informoval primátora o zavádzaní nových diagnostických a liečebných postupov a zároveň
predstavil víziu, kam plánuje
nové vedenie popradskej nemocnice smerovať aktivity
tohto najväčšieho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
v okrese Poprad. Záujmom ve-

denia nemocnice je riešenie
dlhodobých problémov v tejto
oblasti a podľa slov generálneho riaditeľa chce vedenie
nemocnice intenzívnejšie spolupracovať s ambulanciami prvého kontaktu tak, aby v čo
najkratšom čase zvýšilo dostupnosť a úroveň poskytovanej následnej nemocničnej
zdravotnej starostlivosti.
Primátor M. Škvarek v diskusii predstavil zámer vedenia
mesta vybudovať vo Svite

Školáci u primátora

novú modernú polikliniku.
Obaja aktéri rokovania sa
zhodli, že v súčasnej dobe je
potrebné realizovať čo najskôr
túto myšlienku a konštatovali
potrebu dôkladnej analýzy
rozsahu primárnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorá by sa v novej poliklinike mala poskytovať.
Generálny riaditeľ nemocnice Peter Petruš vyslovil názor, že v prípade, ak by mesto
v spolupráci s lekármi prvého
kontaktu do tohto zámeru
vstúpilo, tak bude vedenie nemocnice v Poprade súčinné a
túto aktivitu podporí.

Primátor mesta Svit počas
stretnutia vyslovil uznanie gen.
riaditeľovi Petrušovi a vedeniu
nemocnice vzhľadom na
vlastné skúsenosti nadobudnuté 22 ročnou prácou v zdravotníckom prostredí. Vyzdvihol najmä rozvoj infraštruktúry,
keďže v prostredí nemocnice
v minulosti pôsobil 7 rokov
a teda manažovanie zdravotníckeho zariadenia mu nie je
cudzie. V závere vyjadril nádej,
že spolupráca vedenia nemocnice a samospráv v spádovej
oblasti bude na prospech pacientov.
Bc. D. Pěčová

V utorok 1. marca 2016 zavítali do priestorov kancelárie primátora mesta Svit
žiaci 6. ročníka ZŠ Komenského vo
Svite. V rámci občianskej výchovy sa
tak mali možnosť bližšie zoznámiť s vedením mesta, jeho poslaním a zámermi.
Primátor Ing. Miroslav Škvarek šiestakov
v sprievode ich triednej učiteľ ky Mgr. Viery
Kicovej a zástupcu riaditeľ ky PhDr. Ivana
Šikorského previedol priestormi sekretariátu, kancelárie primátora, neobišiel ani
kanceláriu prednostu MsÚ, či miesto konania zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Počas prezentácie budovy úradu zoznámil
primátor žiakov s históriou mesta, priblížil
zakladateľa mesta J. A. Baťu a zdôraznil
potrebu pripomínania si a zveľaďovania
hodnôt, ktoré tu zanechali aj ich predkovia.
Školáci sa tiež dozvedeli akú úlohu spĺňa mestský úrad, z čoho pozostáva práca primátora, aké firmy pôsobia na území mesta, aké partnerské mestá spolupracujú
s mestom Svit. Dostali tiež priestor na vlastné otázky, medzi ktorými rezonovala
napr. otázka, čo nové zamýšľa vedenie mesta priniesť Svitu v budúcnosti.
-dp-
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Odkaz histórie v architektúre si musíme chrániť

Mesto Svit je z hľadiska architektúry a urbanizmu veľmi špecifickým mestom. Do
súčasnej mestskej podoby neprešlo tak, ako väčšina miest, postupným a dlhodobým rozvojom z osady či dediny. Svit vznikol na základe podnikateľskej myšlienky
Tomáša Baťu, ako mesto prináležiace k budovanej fabrike s veľmi špecifickou architektúrou a technológiou stavieb. Túto technológiu a vzhľad budov Baťovi inžinieri postupne vyvinuli a zdokonalili v meste Zlín (ČR) a následne aplikovali v ďalších mestách po celom svete.

Takýchto „Baťovských“ miest je dnes iba
niekoľ ko a určite stojí za to uchovať tento
odkaz Tomáša i Jána Antonína Baťu aj pre
budúce generácie.
„Žiaľ, v našom mestečku častokrát vidíme, že s týmto odkazom zaobchádzame
veľmi necitlivo. Množstvo rôznorodých
úprav a prístavieb postupne ruší charakter
celých obvodov a atmosféra baťovského
mestečka sa nám pomaly, ale isto stráca
pred očami“, uviedol Ing. Ivan Zima, viceprimátor mesta Svit.
Aj územnoplánovacia dokumentácia
mesta, či množstvo pripravovaných zmien
v uvažovanej investičnej výstavbe vo Svite
vyžaduje profesionálne posúdenie z pohľadu skúsených a nezainteresovaných architektov. Mnohé z nich svojou povahou
a charakteristikou ovplyvnia urbanistickú
štruktúru mesta, verejné priestranstvá
alebo koncepciu rozvoja mesta.
Z týchto dôvodov vznikol návrh na zriadenie „Komisie architektúry a urbanizmu“
pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit,
ktoré na jeseň roku 2015 schválilo vznik
komisie v takomto zložení:
Ing. Ivan Zima, predseda komisie
Ing. Andrea Kromková, tajomníčka komisie
Ing. arch. Miloslav Dulík, bytom Poprad,
člen komisie
Ing. arch. Ľudovít Vartovník, bytom Poprad, člen komisie
Ing. arch. Ján Veselovský, bytom Poprad, člen komisie

Úlohy a pôsobnosť komisie:
1. príprava a prerokovanie návrhov
územnoplánovacej dokumentácie mesta
2. príprava koncepcií územného rozvoja
jednotlivých oblastí mesta
3. navrhovanie regulatívy priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia
4. posudzovanie a hodnotenie územnotechnických dôsledkov pripravovaných stavieb
5. príprava a kontrola investičných akcií
mesta a jeho organizácií v oblasti rozvojových programov, životného prostredia, bytovej výstavby a pamiatkovej starostlivosti
6. nezávislý poradný orgán pri tvorbe
dlhodobých koncepcií a strategických plánov urbanistického a stavebného rozvoja

Krátke predstavenie odborných členov komisie:
Ing. arch. Ľudovít Vartovník

Po skončení fakulty architektúry v Bratislave nastúpil do Stavoprojektu Košice s ateliérom v Poprade. V odborne zdatnom
ateliéri pracoval v oblasti urbanizmu (realizované obytné súbory
JUH Kežmarok, JUH Poprad), v oblasti architektonickej tvorby
(realizované stavby: budova IRB Poprad, hotel Poprad a poisťovňa ALLIANZ Poprad - spoluautor, colnica Poprad, Slovenská
sporiteľňa Poprad – spoluautor, významná rekonštrukcia objektu
REDUTY a kina TATRAN Poprad - autor a iné), v oblasti interiérovej tvorby (realizované interiéry Hotel Poprad, interiér Slovenskej Sporiteľne Poprad, REDUTA Poprad, kino TATRAN Poprad
a iné). V oblasti sakrálnych stavieb (kostol v Sečovskej Polianke
– spoluautor, kostol Sliače – Hronsek – spoluautor).
V roku 1997 založil samostatný ateliér – architektonickú kanceláriu AVART Poprad.
Výber z tvorby:
• Tatranské námestie Poprad – polyfunkčný dom
• poliklinika ALEXANDRA Poprad
• polyfunkčný dom MEANDER Poprad, bytové domy v Smokovci,
Pod lesom
• adm. budova Baliarní obchodu v Poprade a v Spišskej Belej,
• budova f. AVAN Poprad a iné
• z kategórie hotelov (hotel SOBOTA pod Sp. Sobotou, penzión
PLESNIVEC Sp. Sobota a iné)
• z oblasti obchodu (predajňa potravín COOP JEDNOTA Po-
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mesta, podieľať sa na príprave zadávacích
a koncepčných materiálov, nutných pre riadenie výstavby v meste
7. poradný orgán primátora a mestského
zastupiteľstva pri sporných a problematických zámeroch investorov a potencionálnych developerov pôsobiacich na území
mesta
8. participácia pri tvorbe regulatívov rozvoja a výstavby mesta, regulatívov usmerňujúcich stavebný rozvoj jednotlivých lokalít
a častí mesta
9. podieľanie sa na príprave súťažných
podkladov pre väčšie a rozsiahlejšie investičné zámery a rozvojové štúdie mesta
10. výberom z členov komisie zabezpečovanie účasti v porotách a vo výberových
komisiách zriadených pre verejné obstarávanie a obchodné súťaže podľa potreby
a požiadaviek orgánov mesta
11. napomáhanie pri riešení špecifických,
odborných sporov mesta s účastníkmi investičného procesu na území, ktoré si svojim charakterom a povahou vyžiadajú nezávislý odborný posudok.

prad-Matejovce, Veľ ká Lomnica a iné)
• z oblasti bývania obytné komplexy IBV Svit I a II stavba, Poprad
Veľ ká, Poprad - Spišská Teplica.
„Pri tvorbe vychádzam z prostredia, v ktorom žijem a snažím
sa zachovať regionálne tradície v novom, aktuálnom šate tak,
aby odkaz histórie mal kontinuálne pokračovanie v novej architektúre.“ Okrem profesionálnej projektovej činnosti sa venuje
odbornej poradenskej činnosti v oblasti architektúry, aktívne sa
venuje výtvarnej tvorbe a v oblasti hudby hudobnej tvorbe.

Ing. arch. Ján Veselovský

Fakultu architektúry SVŠT ukončil v roku 1983. Doterajšia prax:
Slovenské Národné Múzeum Martin – Ateliér tvorby Múzea Slovenskej dediny, Útvar hlavného architekta okresu Poprad, ARPRO, s.r.o. Poprad, PROARCH, s.r.o. Poprad
Výber z doterajšej architektonickej tvorby:
• Hasičská stanica Poprad
• Sociálna poisťovňa Poprad
• Polyfunkčný dom RUBICON Poprad
• Polyfunkčný dom CORRIB Poprad
• Hotel Bystrina Starý Smokovec
• Hotel Bellevue Horný Smokovec
• Vodný svet Hotel Patria Št. Pleso
• Rekonštrukcia objektov Sanatória Dr. Guhra Tatranská Polianka
• Spoločenský dom Svit – celková koncepcia a návrh prestavby
• Bytový dom - Nájomné byty Svit
• Vodný svet Hotel Mýto, Mýto pod Ďumbierom
• Rehabilitačné centrum Dukla Banská Bystrica

Mesto Svit
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Stretnutie zástupcov mesta Svit a Poprad

Spolu dokážeme viac

Vo štvrtok 25. februára 2016 sa v Poprade stretli predstavitelia vedení miest Svit a Poprad na ďalšom zo stretnutí na
tému aktívnej vzájomnej spolupráce oboch samospráv.
Primátori oboch miest zhodnotili svoju spoločne nastúpenú
cestu spolupráce za veľmi prínosnú. Najmä pri príprave strategických dokumentov, akými
sú napr. Projekt hospodárskeho
a sociálneho rozvoja, Generel
dopravy, či Projekt udržateľnej
mobility, je potrebná koordinácia nielen na úrovni jednotlivých
miest, ale aj celého regiónu.
Nosnými témami februárového
stretnutia boli otázky súmestia,
integrovaného
marketingu,
územného plánovania a zamestnanosti. Z rokovania vzišli
hlavné body, ktorými sa mestá
budú zaoberať v najbližšom období.
Súmestie
V otázke súmestia sa zamerali
na kultúrno-spoločenský a športový rozmer tejto myšlienky.
Nadštandardná regionálna
spolupráca súmestia taktiež počíta aj s okolitými obcami a Vysokými Tatrami. Významnú rolu
tiež zohráva vízia vybudovania
prepojených oddychovo-rekreačných zón v oblasti bývalých
bagrovísk pri Svite, kameňolomu pri Kvetnici, či cykloparku
medzi Svitom a Popradom.

Integrovaný marketing
Aktuálnou témou je realizácia
Infopointu na železničnej stanici

v Poprade, kde mesto Poprad
prisľúbilo priestor aj pre prezentáciu Svitu. Ako potrebné sa tiež
ukazuje vypracovanie tzv. bedekra najzaujímavejších kultúrnych a historických pamiatok na
území regiónu, ktoré si zaslúžia

pozornosť návštevníkov ako aj
domácich. Spolupráca bude tiež
zahŕňať výmenu umeleckých telies, možné spoločné využitie
vláčika aj na nových trasách, či
prepojenie propagácie podujatí
v európskom rozsahu.
Územné plánovanie
V téme územného plánovania
sa okrem koordinácie strategických dokumentov hovorilo aj

• Alexandra Wellness hotel Lipt. Ján
• Športové tréningové centrum Púchov
• Polyfunkčné centrum obce Beluša
• OC RELEVANT Púchov
• Rekonštrukcia objektov Sanatória Dr. Guhra Tatranská Polianka
• Územný plán obce Štrba – časť

Ing. arch. Miloslav Dulík

V roku 1996 – ukončil 6 ročné inžinierske štúdium na Fakulte
architektúry v Bratislave. Zaoberá sa návrhom a projekčnou činnosťou v oblasti architektúry, stavebníctva a interiérového dizajnu
od r. 1997. Vlastná architektonická prax od r. 2007 OSA ateliér
s.r.o. Poprad. Poskytuje architektonické služby od architektonickej
štúdie, územného rozhodnutia, stavebného povolenia a realizačného projektu ako aj dielenskej dokumentácie atypických dizajnových prvkov a návrhu interiéru verejných a súkromných priestorov. Návrhy a projekty rodinných domov, bytových domov,
záhradnej architektúry, občianskych, polyfunkčných a priemyselných stavieb ako aj urbanizmu.
Ocenenia:
• 2007 - CEZAAR 2007 - nominácia v kategórii Občianske a priemyselné budovy,
• spoluautor architektonického diela Viacúčelová hala Aréna Poprad
• 2010 Stavba roka: Rekonštrukcia meštianského domu v Spišskej
Sobote, MPR Sobotské námestie
• 2011 - CEZAAR 2011 Hlavná cena v kategórii Rekonštrukcia
a obnova budov: Centrum sociálnych služieb Poprad.
-iz-

o zvýšení bezpečnosti na vyhľadávanom cyklistickom chodníku
spájajúcom obe mestá prijatím
spoločných a jasných pravidiel
jeho používania, vrátane úpravy
dopravného značenia a šírením
osvety u jeho užívateľov. Cyklotrasy by tiež v budúcnosti mali
nadobudnúť pridanú hodnotu
zokruhovaním väčšieho územia
s prepojením Popradu, cez Gerlachov, Batizovce, do Svitu a Sp.
Teplice a pridaním zaujímavých
zastávok s možnosťou občers-
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tvenia, oddychu a poznávania
histórie.
Zamestnanosť
V oblasti zamestnanosti vznikol návrh na vytvorenie platformy na koordináciu medzi najväčšími zamestnávateľmi z pohľadu disponibility pracovnej
sily.
Záverom stretnutia je motto:
„Spolu dokážeme viac“, keďže
väčšie portfólio územia má potenciál realizovať svoje aktivity
a zámery lepšie a efektívnejšie.
-dp-

Honorárny konzul Fínska

V utorok 1. marca 2016 sa primátor mesta Ing. M. Škvarek
a prednosta MsÚ Ing. S. Kopčák stretli s honorárnym konzulom SR vo Fínsku Mikaelom Ahlbäckom, ktorý MsÚ vo
Svite navštívil v sprievode Ing. Martina Ľacha, riaditeľa
spoločnosti TERICHEM, a. s., Svit.
Pán M. Ahlbäck pôsobí v meste Terjävr v centrálnej časti
Fínska a záujmy Slovenska v tejto severskej krajine zastupuje
prevažne marketingovo. Podľa jeho vlastných slov prezentuje
na domácej pôde, ako mať spoločný podnik na Slovensku. Zároveň ako 50 %-ný spoločník TERICHEMU háji záujmy tejto
firmy. Predmetom krátkeho pracovného stretnutia bolo vzájomné zoznámenie sa a možná prezentácia mesta a regiónu vo
Fínsku.

Mazurka po 60 tich rokoch

Uplynulo 5 rokov od chvíle, čo v našom Svite vznikla Zábavná skupina Svittasenior. Nadšený a neúnavný predseda
združenia Alexander Tokár spolu so svojimi dobrovoľníkmi
zorganizovali prvý marcový deň slávnosť, na ktorej si toto
výročie dôstojne pripomenuli.
Za účasti vedenia mesta sa prezentovali vo všetkých svojich
zložkách – spievali, hrali, recitovali i tancovali. Po hodnotiacich
správach primátor mesta odovzdal predsedovi Klubu seniorov
A.Tokárovi darčekový kôš a následne členovia Svittasenioru ale
i sympatizanti dostali za aktivitu v tomto združení ďakovné listy
a malé darčeky.
Osobitne bol predsedom Svittasenioru ocenený obetavý a činorodý člen Emil Horňák, ktorý ochotne a sústavne pomáha pri
jednotlivých umeleckých výkonoch.
Účinkujúci zožali potlesk za každý svoj umelecký výstup, mimoriadne však za choreografiu mazurky. Pán Tokár vyhlásil, že
ako dnes si pamätá dátum, keď ju prvýkrát tancoval . Bolo to
24. 1. 1956 na Spoločenskom dome. „Mali sme 20 rokov, boli
to krásne časy,“ dodal po vystúpení po 60-tich rokoch.
Seniori opäť dokázali, že i v pokročilejšom veku sa dá žiť veselo,
družne a aktívne.
-vž-
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Oznamujeme rodičom, že zápis do MŠ na školský rok
2016/2017 sa bude konať v čase
od 11. apríla do 11. mája 2016.
Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie,
potvrdené detským lekárom, odovzdajte do 11. mája 2016
riaditeľ ke MŠ v čase od 10:00 do 11:00 hod.
Žiadosť na predprimárne vzdelávanie si môžete vytlačiť na
web stránke: www.mspodskalka.sk alebo si ju môžete vyzdvihnúť v MŠ.
Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa si môžete vyzdvihnúť do konca mája 2016 v MŠ pri riaditeľ ke MŠ v čase
od 10:00 - 11:00 hod.
Mária Handzušová
riaditeľka MŠ Školská

Zápis detí
Oznamujeme rodičom detí predškolského veku, že
od 11. 4. 2016 do 11. 5. 2016
sa koná zápis detí do MŠ.
Do MŠ je možné zapísať deti vo veku od 3 do 6 rokov.
Prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti
s odloženou školskou dochádzkou. Mladšie dieťa musí mať
osvojené hygienické návyky.
Nakoľ ko prihláška má byť potvrdená od lekára, môžete si
ju vyzdvihnúť denne od 6:00 do 16:00 hod. v priestoroch
MŠ, prípadne stiahnuť z webu MŠ.
Vypísanú a pediatrom potvrdenú prihlášku je potrebné
odovzdať najneskôr do 11. 5. 2016.
V MŠ plníme úlohy, ktoré nám stanovuje ŠVP ISCED 0.
Náš školský vzdelávací program má názov „HÝB SA, OBJAVUJ A POZNÁVAJ“.
Materská škola je zameraná na pohybové a športové aktivity, zdravotnú a environmentálnu výchovu, na zdravý životný
štýl, kultúrne správanie a mravné návyky. Podľa záujmu sa
vyučuje výtvarná výchova, tanec, anglický jazyk a náboženstvo. Úzko spolupracujeme so základnými školami mesta
Svit, ZUŠ a CVČ.
Deti sa vzdelávajú celodenne - pre zamestnané matky
a poldenne - pre matky poberajúce materský alebo rodičovský príspevok.
Cieľom je, aby dieťa získalo dostatok poznatkov a skúseností, dobrú predprimárnu výchovu a vzdelávanie pre vstup
do ZŠ.
Mária Zentková
riaditeľka MŠ Mierová ul.

Riaditeľstvá ZŠ vo Svite oznamujú, že zápis detí na plnenie
povinnej školskej dochádzky do 1. postupného ročníka základnej školy na školský rok 2016/2017 sa bude konať v obidvoch školách v týchto dňoch:
4. apríla 2016 v čase od 13:00 do 16:00 hod.
5. apríla 2016 v čase od 13:00 do 16:00 hod.
6. apríla 2016 v čase od 13:00 do 16:00 hod.
Rodičia sú povinní zapísať deti, ktoré do 31. augusta 2016
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
Mgr. Monika Dudinská
riaditeľ ka ZŠ Svit, Komenského 2
Ing. Elena Berezovskijová
riaditeľ ka ZŠ Svit, Mierová 134
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Podpis zmluvy s talianskym partnerským mestom
V pondelok 22. februára 2016 došlo na pôde MsÚ vo Svite
k slávnostnému aktu podpisu zmluvy o partnerskej spolupráci medzi mestom Svit a talianskym San Lorenzo in
Campo.
piteľstvami oboch miest koncom roka 2015 prijal pozvanie
do Svitu primátor mesta San
Lorenzo in Campo pán Davide
Dellonti v sprievode Dr. Antonelli Marcaccini, referentky regionálnej turistickej a kultúrnej
spolupráce. Počas svojej prvej
návštevy Svitu (20. – 22. 2.2016)

Pre mesto Svit ide o tretieho
cezhraničného partnera po poľskom meste Knurów (od roku
2000) a Českej Třebovej
(zmluva obnovená v roku 2005),
s ktorým má Svit záujem o spoluprácu. Partnerská spolupráca
miest bude podľa zmluvy viesť
ku upevneniu a prehĺbeniu priateľských vzťahov, vzájomnej
spolupráci a bližšiemu porozumeniu medzi jednotlivými národmi a štátmi v rámci Európy.
Prostredníctvom realizácie vzťahov medzi občanmi, mládežou,
jednotlivými
organizáciami
a komunitami pôsobiacimi na
území mesta predstavuje príležitosť ako zlepšiť trvalé vzťahy,
mierové spolužitie, vytvára priestor na zdieľanie a výmenu názorov, skúseností a ako jeden
z krokov prispieva k idei zjednotenej Európy.
Samotnému podpisu zmluvy
predchádzalo najprv oslovenie
a neskôr stretnutie primátorov
oboch miest v talianskom Miláne počas výstavy EXPO 2015,
kde sa potenciálni partneri
oboznámili so zámerom nadviazania spolupráce a vzájomne si
predstavili mestá a krajiny, ktoré
reprezentujú. Po schválení podoby partnerskej zmluvy zastu-

pri príležitosti podpisu zmluvy
mali možnosť zoznámiť sa
s mestom, jeho históriou, architektúrou, s prírodnými krásami
v okolí mesta a navštívili aj Vysoké Tatry. V sobotný večer boli
hosťom na extraligovom basketbalovom zápase našej BK
Iskra Svit proti mužstvu Prievidze. Spolu s primátorom Ing.
Miroslavom Škvarekom zavítali
v pondelok aj na Strednú odbornú školu, kde mali možnosť
v sprievode pani riaditeľ ky
RNDr. Evy Nebusovej navštíviť
počas vyučovania krajčírsku
dielňu a chemické laboratórium. V spoločnosti Chemosvit,
a.s. ich Ing. Peter Tomečko -

manažér dlhodobého rozvoja
previedol výrobou fólií a obalových materiálov. Vo Výskumom ústave chemických vlákien privítal zahraničnú návštevu generálny riaditeľ Ing.
Martin Budzák.
O partnerovi
Mesto San Lorenzo in Campo
na nachádza 25 km od prímorského mesta Marotta, v údolí
zvanom Cesano, stúpajúcom od
jadranského pobrežia smerom
ku Apeninám. Mesto je pono-
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rené do kopcovitej poľnohospodárskej krajiny typickej pre
región Le Marche spadajúci
pod provinciu Pesaro e Urbino.
San Lorenzo in Campo má
3 500 obyvateľov a rozprestiera
sa na území o rozlohe 28,69 kilometrov štvorcových. Člení sa
na časti San Vito sul Cesano
a Montalfoglio. Ich pôvod sa
datuje okolo roku 400 nášho letopočtu, keď bolo pôvodné
sídlo Suasa v roku 409 zničené
Gótmi. Obyvatelia, ktorí masaker prežili, boli roztrúsení v kopcoch, kde postupne vytvorili
tieto sídla. Obe mestské časti
si udržali ich stredovekú štruktúru a sú ideálnym miestom pre
dovolenku a oddych pre svoj
čistý vzduch a pokoj, ktorý tu
vládne. Ekonomika v tejto oblasti je aj dnes založená na poľnohospodárstve, ale aj na priemyselnej výrobe a obchodných
aktivitách. Oblasť je známa
najmä pestovaním viniča a produkciou kvalitných vín.
Bc. D. Pěčová

SLOVENSKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
vás pozýva
už po 25-krát na celoslovenské stretnutie jaskyniarov

SPELEOMÍTING 2016
dňa 2. apríla 2016 o 9.00 hodine
do Domu kultúry vo Svite.

Na podujatí budú prezentované aktuálne výsledky prieskumu, výskumu jaskýň a krasu u nás i vo svete a zaujímavosti
z oblasti speleológie.
PROGRAM SPELEOMÍTINGU:
•
objavy členov SSS v Slovenskej republike
•
nové objavy v zahraničí
•
expedície, poznávacie cesty
•
novinky a zaujímavosti zo speleológie
•
výstava mapovej, fotografickej dokumentácie

Podchytiť mladé talenty
(Dokonč. z 1. strany)
vený talent pochopí a prijme
moje rady. Aj zo dňa na deň
sa dá zlepšiť a ak to u dieťaťa
zacítim, som šťastný. Ak zahrá
nielen technicky vynikajúco,
ale aj srdcom, je to to najviac“
povedal R.Rikkon. Skromný a
výnimočný umelec, ktorý dokáže povzbudiť, poradiť a
odovzdať svoje skúsenosti.
„Vo Svite sa koná už 31.koncert tohto projektu, videlo ho
cez 8 tisíc divákov a zapojených bolo 750 talentovaných
detí“, dodal K.Farkašovský,
moderátor programu. V uto-

rok sa deti v 20-tich číslach
programu naplno odovzdali
divákom. Richard Rikkon sprevádzal väčšinu účinkujúcich,
ale excelentne zahral i sólové
skladby. Nielen mladé talenty,
ktoré mali česť vystupovať s
týmto nevšedným umelcom,
ale i diváci si odniesli nezabudnuteľné zážitky. Ako sa vyjadrila jedna z účastníčiek Mária Petručšáková: „Koncert sa
zakončil krátkou autogramiádou tohto mimoriadneho klaviristu, no žiaci a všetci zúčastnení sme si z tohto podujatia
rozhodne odniesli viac, než
len jeho podpis. Každému sa

do srdca vryli jeho múdre
slová, postrehy výnimočného
a pritom skromného človeka

a hlboký umelecký zážitok.“
-vžFoto: Peter Kostka
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Náš predseda rezal najlepšie
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V solivarskej záhradnej škôlke sa koncom februára konala súťaž v reze jabloní
a vrúbľovaní. Za účasti funkcionárov Republikového výboru Slovenského zväzu
záhradkárov a širokej verejnosti z Prešova a okolia sa do súťaže prihlásilo 19
súťažiacich, ktorí mali vylosovaný asi 10 ročný stromček.

Okienko záhradkára

Na samotný rez mali súťažiaci 45 minút
a potom 5-členná komisia hodnotila
bodmi od 1 po 10. Najväčší počet za rez
- 45 bodov dosiahol Jozef Kalakaj zo
Svitu, na druhom mieste so 41 bodmi
skončili súťažiaci z Košíc a Starej Ľubovne.
Ohodnotenie ďalších miest bolo pod 34
bodmi. Po reze pokračovala súťaž vo vrúbľovaní, kde Jozef Kalakaj obsadil 4.

miesto s 36 bodmi.
„Za svoje úspechy a skúsenosti ďakujem Svitským pomológom Š. Joppovi,
J.Eštvánikovi ako aj J.Zelkovi. A poďakovanie patrí aj môjmu predchodcovi predsedovi OV SZZ v Poprade Jánovi Korenkovi. Chcem vyzvať záhradkárov, aby
svoje skúsenosti odovzdávali medzi sebou aj naďalej, aby sme mohli v záhradách pestovať len krásne a zdravé plodiny pre radosť ale aj úžitok.“, povedal
predseda J.Kalakaj po súťaži. My mu, samozrejme, blahoželáme!
-red-

Seniori a Technické služby pre spoluprácu

Dňa 25. 2. 2016 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Technických služieb mesta
Svit a ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku.
Rokovalo sa o vzájomnej spolupráci a upevnení vzťahov medzi našimi organizáciami.
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO prejavila záujem o poskytnutie výpomoci pri
jarnej a jesennej údržbe trávnatých plôch, ktoré TS mesta Svit vykonávajú a ochotu
prispieť tak svojou činnosťou ku krajšiemu a útulnejšiemu mestu. Zo stretnutia sa rysuje úspešná spolupráca.

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov (VOK) v meste
Občania môžu do veľ koobjemových kontajnerov vhadzovať nadrozmerný odpad
(nábytok, matrace a pod.). Biologicky rozložiteľný odpad (konáre, lístie, trávu) ukladajte vedľa kontajnerov, aby nedošlo k znehodnoteniu BRO odpadu.
31. 3. 2016 – 7. 4. 2016
Sídlisko „A“ – Baba
Bytovky pri bývalom „Motoreste“
Bytovky pri dielni BP až Križiak
Potraviny Milk Agro – Mierová ulica

14. 4. 2016 – 21.4.2016
Veľ ký podjazd – v časti Pod Skalkou
Malý podjazd – v časti Pod Skalkou
Potraviny Jednota – v časti Pod Skalkou
Horská ulica – v časti Pod Skalkou

7. 4. 2016 – 14. 4. 2016
Hviezdoslavova ulica
Sklenárstvo – Jesenského ulica
Potraviny Lukáč – Mierová ulica
Budova Polície – Štefánikova ulica

Stále kontajnery:
• cintorín: 2 ks
• zberný dvor Doprava TS:
1 ks na stavebný odpad (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.

Čo sme to za ľudia?

Technické služby sa orientujú vo svojej činnosti aj na zber
papiera, za ktorý dostane odovzdávajúci občan protihodnotu - kuchynské utierky, toaletný papier, či papierové
vreckovky.
Pravidelne týmto spôsobom putujú ulicami mesta a v ohlásenom čase prijímajú tento papier v nádeji, že spolupracujú
so serióznym zákazníkom. Aké však bolo ich prekvapenie,
keď po jednom takomto zvoze na zbernom dvore objavili
pod vrstvou papiera rafinovane ukryté kusy železa, staré
handry, zatvrdnuté tmely a iné ťažšie predmety, ktoré „vy-

lepšili*“ váhu krabice. V momente zistenia samozrejme nebolo možné identifikovať toho, kto takto rafinovane oklamal
zbierajúceho. Odjakživa sa človek pokúša obohacovať rôznymi nekalými formami a ako vidieť, vynaliezavosť v tomto
smere je bezhraničná. Poviete si – banálna, neškodná „lotrovina“. Ale je to skutočne v poriadku? Pýtam sa, čo sme to za
ľudia ? Ak tieto riadky autor (i) takejto zásielky čítajú, nech si
spytujú svedomie a dajú odpoveď...
P.S. Verím, že táto skúsenosť sa nestane návodom pre ďalších....!
-vž-
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Separujeme správne?

Medzi najdôležitejšie problémy dnešnej
doby môžeme zaradiť znečisťovanie životného prostredia a produkciu odpadov.
S rýchlym rastom výroby a spotreby rastie
nielen čerpanie prírodných zdrojov ale aj
produkcia biologicky nerozložiteľných odpadov vylučovaných do prostredia.
Ekologické problémy sú dôsledkom rýchleho
rozvoja ľudskej spoločnosti, pri ktorom akoby sa
pozabúdalo na rešpektovanie prírodných zákonitostí.
Nakladanie s odpadom a predovšetkým snaha
o minimalizáciu produkcie odpadu by mala byť
úlohou každého z nás a keď už odpad vznikne,
musíme sa snažiť o čo najúčinnejšie a najekologickejšie nakladanie s ním. V samotnom meste
Svit to predstavuje úspešné vytvorenie vyhovujúceho systému separovaného zberu odpadov.
V súčasnosti je zavedený donáškový systém
zberu do zberných nádob, farebne odlíšených,
ktoré sú umiestnené v tzv. „hniezdach“.
Po obdržaní príspevku z Recyklačného fondu,
tieto „hniezda“ budú zahustené ďalšími zbernými nádobami na separovaný zber.
Tu môžeme separovať:
Do žltej zbernej nádoby patria:
plasty, kovové obaly a tetrapaky - plastové
fľaše od nápojov – číre, zelené, modré, červené,
hnedé, žlté, od jedlého oleja, plastové obaly
z drogérie, čisté igelity, železné a hliníkové plechovky, VKM-tetrapaky od trvanlivého mlieka
a nápojov.
Nepatria znečistené plasty potravinami, zeminou, farbami, maltou, obaly od sladkostí a slanosti napr. kávy, „sáčkových“ polievok, celofán,
podlahové krytiny, guma, molitan, plastové obaly
z motorových olejov a iných ropných produktov,
polystyrén, hygienické potreby / plienky a pod./,
autoplasty.
Dôležité: Plastové fľaše, tetrapaky a kovové
obaly pred vhodením do zbernej nádoby stlačiť
nohou.!
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Voda je základ života
Voda je základ života. Stretávame sa s ňou každodenne a doslova na každom kroku. Využívame
ju v domácnostiach, priemysle, poľnohospodárske, tvorí nenahraditeľnú súčasť prírody a jej silu pociťujeme v posledných rokoch pravidelne v podobe záplav. Aj keď
vodu berieme ako samozrejmosť,
jej nedostatok si všimneme okamžite a stačí k tomu párhodinová odstávka vodovodu.

EKO okienko

22. marca si každoročne pripomíname Svetový deň vody, ktorý poukazuje na jej význam a fakt, že na
svete viac ako miliarda ľudí nemá prístup k vode a trpí jej chronickým nedostatkom. Aj keď Slovensko patrí
medzi krajiny s nadpriemernými zásobami vody, je vhodné sa nad jej využívaním zamyslieť a nadmerne s ňou
neplytvať. Aj preto vám prinášame
niekoľ ko tipov, ako môžete pomôcť
tento vzácny prírodný zdroj využívať
čo najefektívnejšie.
• Uprednostňujte krátke sprchovanie pred kúpaním, ušetríte tak až
60% vody.
• Namontujte si úspornú sprchovú

hlavicu a pákové batérie, ktoré uľahčia manipuláciu pri nastavení požadovanej teploty vody a rýchle uzatváranie prietoku.
• Opravte kvapkajúce kohútiky,
pretekajúce záchody. Každé drobné
kvapkanie sa po čase premení na
veľ ké množstvo zbytočne vyplytvanej vody.
• Pri čistení zubov či holení nenechávajte neustále pustenú vodu.
• Pri umývaní riadu si napustite
vodu do drezu, umývaním pod tečúcou vodou sa minie dvojnásobok
vody.
•Kupujte spotrebiče označené
ako energeticky úsporné. Snažte sa
vždy naplniť celý objem práčky a
umývačky riadu.
•Pripravte si fľašku s napustenou
pitnou vodou do chladničky. Nebudete tak musieť vždy odpúšťať vodu
na pitie, kým bude dostatočne studená.
• Na zníženie objemu splachovanej vody vo WC pomôže do nádržky
umiestniť pol litrovú plastovú fľašu
naplnenú vodou.
• Prebytočnú vodu z varnej kanvice nevylievajte, ale prelejte do inej
nádoby a po vychladnutí použite na
zalievanie kvetov v byte.
• Na polievanie záhrad využívajte
dažďovú vodu.
RT

Do zelenej zbernej nádoby patrí:
číre, zelené, hnedé sklenené fľaše od nápojov,
zaváranín, tabuľové sklo.
Nepatrí znečistené sklo napr. potravinami, farbami, porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, dymové a drôtené sklo, sklobetónky, žiarivky, výbojky, plexisklo,TV obrazovky.
Do modrej zbernej nádoby patria:
noviny, časopisy, katalógy, letáky, zošity, knihy,
vlnitá lepenka, kartónové krabice, kancelársky
papier.
Nepatrí mokrý, mastný alebo inak znečistený
papier, kopírovací a voskový papier, hygienické
potreby (plienky), tetrapaky od mlieka, džúsov,
a pod.
Dôležité: Kartónové obaly pred vhodením do
zbernej nádoby stlačiť nohou!
Dôsledným a zodpovedným separovaním odpadu šetríme prírodné zdroje a znižujeme množstvo odpadu uloženého na skládku a tým pomôžeme znížiť negatívne vplyvy na životné
prostredie. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí
sa aktívne zapájajú do separovaného zberu odpadov v meste Svit.
Ing. Zlata Drugačová
vedúca SZ TS Mesta Svit

Výkup papiera v novom roku po novom.

Dbajme na čistotu

V dňoch 8. až 12. 2. 2016 Technické služby mesta Svit uskutočnili výkup
papiera v meste. Počas predošlých dvoch zberov - ešte v minulom roku –
sa TS stretli poväčšine s negatívnou odozvou z dôvodu veľkého dopytu a
následne nedodržania času výkupu podľa rozpisu.
A tak pracovníci Technických služieb mesta Svit hľadali riešenia. Vytvorili sa
tzv. zberné miesta a výkup papiera sa rozložil na viacej dní, čo prinieslo okamžite
želaný výsledok – spokojnosť občanov. Touto cestou ďakujeme občanom za
prejavenú dôveru a trpezlivosť. Chceme vychádzať v ústrety aj občanom, ktorí
sú v čase výkupu mimo bydliska. Papier môžu priviesť v pracovných dňoch
priamo na zberný dvor v čase od 7h do 15 h, kde im ho pracovníci vymenia za
toaletné potreby. Služba je poskytovaná pre občanov, preto chceme touto
cestou apelovať na čistotu odovzdávaného papiera, v opačnom prípade budeme
nútení službu zrušiť. (viď článok Čo sme to za ľudia na vedľajšej strane.)

Mesto Svit
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c NARODILI SA

Klára Kantorová, Tomáš Koščák

Y MANŽELSTVO UZATVORILI

Dominik Čunderlík a Patrícia Višňovská,
Milan Koky a Klaudia Gažiová, Tibor
Schmidt a Monika Vencelová, Alexander
Vavráč a Alena Bigasová

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ - február

= SPOMIENKY
Dňa 16.3.2016 uplynie
5 rokov od náhleho odchodu
Jána KROMKU
– vzácneho človeka –
manžela, otca, deda,
svokra, priateľa, kolegu,
suseda a známeho.
Jeho smrť prišla nečakane a všetkých nás bolestivo zasiahla. Za
uplynulých päť rokov neprešiel jediný deň,
aby sme si na neho s láskou a úctou nespomenuli. Tí, ktorí ste ho poznali a mali
radi, venujte mu aj dnes tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami

"Kto žil v srdciach
tých, ktorých opustil, ten
nezomrel.“
28. februára uplynul
už rok od chvíle, čo
nás navždy opustil a
do večnosti odišiel
náš drahý manžel, otec, dedko i pradedko Jozef ZELENÝ.
Spomíname na neho s láskou a úctou,
v našich srdciach žije stále a vieme, že
nám ho už nikto nikdy nenahradí. Ak
ste ho aj vy poznali a mali radi, prosíme, aby ste mu venovali tichú spomienku, či modlitbu. Ďakujeme.
Smútiaca rodina
„Čas plynie, roky pribúdajú, ale spomienky na vás stále ostávajú.
Ťažko je bez vás, smutno je nám všetkým,
nič už nie je také, ako bolo predtým“.

Dňa 1. marca uplynulo 10 rokov od
smrti nášho otca, starkého a prastarkého
RUDOLFA HOZZU a 21. apríla uplynie 5
rokov od smrti našej mamky, starkej a prastarkej EMÍLIE HOZZOVEJ.
Ak ste ich poznali, venujte im, prosíme, tichú spomienku. Ďakuje dcéra Vierka, synovia Milan, Rudko, Janko s rodinami

4.
febuára
2016 uplynuli
3 smutné roky, čo nás navždy opustila
moja
milá
manželka
Emília NOVOTNÁ.
Spomienka na ňu navždy
zostane v našich srdciach.
Manžel s rodinou

Poďakovanie

= POĎAKOVANIE
Dňa 10.2.2016 sme sa rozlúčili s naším drahým
Ing. Júliusom FRKÁŇOM,
ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých
85 rokov. Ďakujeme Veronike Žoldákovej z MsÚ
Svit, učiteľom ZUŠ M. Ištvánikovej a P. Čapóovi,
Pohrebným službám Svit, dychovej hudbe, vedeniu spoločnosti Chemosvit a všetkým prítomným, ktorí prispeli k dôstojnému priebehu rozlúčky. Zároveň ďakujeme všetkým za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Manželka a synovia s rodinami.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať vedeniu ZŠ na Komenského ulici
vo Svite, ako aj celému učiteľskému
zboru a ostatným pracovníkom školy,
žiakom školy a ich rodičom za predvianočné zbierku pre nášho ťažko chorého
Samka Salaja. Tiež sa chceme poďakovať vedeniu a členom rodičovskej rady
pri ZŠ Komenského za finančný dar
ako príspevok do tejto zbierky. Ďalej

sa chceme poďakovať firme MELINA
For Trabe s.r.o. za peňažný dar a občianskemu združeniu Familiaris za niekoľ koročnú pomoc od začiatku ochorenia nášho Samka.
Peniaze budú použité na uhrádzanie
Samkovho pobytu v hospici sv. Alžbety
v Ľubici. Za to, koľ kí ľudia na nás myslia
a sú ochotní nám pomôcť aj finančne im
patrí veľ ká vďaka. Ešte raz za všetko
veľmi pekne ďakujeme.
Rodina Salajovcov

70 ROKOV
Anna Imrichová, Anna Regitková, Margita Bolcarová
75 ROKOV
Magda Matejová, Vojtech Rusyniak, Mária Farkašová, Emil Kirchner, Ján Fiľa
80 ROKOV
Mária Kutná, Ján Dzivjak, Ing. Ivan Hus
85 ROKOV
Eleonóra Akšteinerová, Anna Majerníková, Ing.Vratislav Hurt, Elena Nováková,
Mária Švedová
90 ROKOV
Marta Mikulášová
93 ROKOV
Meta Eleon Zacharová

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Štefan Rusnák (63), Ing.Július Frkáň (84),
Božena Gontkovská (80), František Šiška
(73), Ján Chlebo (90), Marta Krivošová
(86), Milan Majerčák (64), Jozef Steiner
(68), Ľudovít Bukovina (62).
AK SI NEŽELÁTE
V prípade, že si neželáte, aby sa Vaše jubileum,
sobáš, resp. narodenie dieťaťa zverejnilo v tejto
rubrike, prosíme o oznámenie v redakcii – MsÚ,
č. dv. 116, č. t. 7875 114.

Program podujatí

19. 3. 2016 – obradná sieň Domu kultúry
Slávnostné prijatie novonarodených
detí
25. 3. 2016 o 10.00 – ulice mesta Svit
Krížová cesta od MsÚ po Ul. Štúrovej, cez
Jilemnického ul. ku kostolu. V prípade nepriazne počasia bude v kostole sv. Jozefa
robotníka.
30. 3. o 14:00 – obradná sieň v Dome kultúry
Slávnostné prijatie jubilantov za 1. štvrťrok 2016
2.4.2016 od 9,00 – Dom kultúry Svit
SPELEOMÍTING 2016 - 25.celoslovenské
stretnutie jaskyniarov
9.4.2016 od 15.00 – Dom kultúry
Z Tatranského prameňa – regionálna
prehliadka hudobného folklóru detí a dospelých z okresov Poprad a Levoča.
10.4.2016 o 18,00 – Dom kultúry
„Na kus reči s Miroslavom DONUTILOM“ exkluzívny hosť: Z. Studenková.
Vstupenky 15 eur na MsÚ a v DK.
11.-13. 4.2016 v DK Svit
Divadelná tehlička - celoslovenský literárno-dramatický festival pre deti a mládež

Mesto Svit
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Baby centrum so zaujímavými aktivitami
V Baby Centre sa stretávajú mamičky na materskej dovolenke aj so
svojími ratolesťami, ktorým umožňujeme prvý sociálny kontakt s rovesníkmi.
Baby Centrum vytvára priestor
pre deti, kde rozvíjajú nielen pohybovú stránku, ale aj motorické zručnosti pri rôznych tvorivých aktivitách. Snažíme sa vytvoriť program,
ktorý bude deti zaujímať a zároveň
aj rozvíjať. Pre mamičky máme tiež

pripravené rôzne tvorivé dielne, ale
aj informačný servis, kde sa dozvedia nové a zaujímavé informácie,
ktoré môžu využiť pri svojich deťoch. Na mesiac marec pripravujeme tvorivú dielničku pre deti Gúľalo sa vajíčko a pre mamičky
informácie a ukážky detskej masáže. Budeme radi, ak nás prídete
navštíviť a strávite s nami čas plný
hier a zábavy.
Gabriela Bujňáková

ZOZNAM PRIJÍMATEĽOV 2 % dane - 2016
SL Svit
IČO: 42339740
05921 Svit, Kpt. Náleku 869/102
Občianske združenie Ekotón
IČO: 42236380
05921 Svit, Jilemnického 23
Lukostrelecký klub – lukostreľba Svit
IČO: 42238307
05921 Svit, Štúrova 61
Občianske združenie – Zábavná skupina SVITTASENIOR
IČO: 42231116
05921 Svit, Skalná 19
Charitatívno-diakonický domov sociálnych služieb
IČO: 37887947
05921 Svit, SNP 264/3
Mládežnícky športový klub
Iskra Svit
IČO: 37941780
05921 Svit, Mierová 134
human performance
IČO: 42080576
05921 Svit, Nová 25
Združenie priateľov Združenej
strednej školy vo Svite
IČO: 42083711
05921 Svit, Štefánikova 38
Občianske združenie- Miešaný
spevácky zbor Laudamus
IČO: 42078148
05921 Svit, Jilemnického 32/A

Klub plastikových modelárov
“Tatranskí orli” Poprad – Svit
IČO: 31981330
05921 Svit, Jilemnického 3
Futbalový klub Svit
IČO: 37936310
05921 Svit, Štúrova 48
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
IČO: 00628581
05921 Svit, Hviezdoslavova 33
Umelecký klub Fantázia, o.z.
IČO: 42083354
05921 Svit, P. Jilemnického
297/18
Športový klub HORAL – ALTO
Slovakia
IČO: 37795741
05921 Svit, Mierova 84
Slovenská rada rodičovských
združení pri Materskej škole,
Mierová ul. 134, 059 21 Svit
IČO: 17319617/2272
05921 Svit, Ulica Mieru 134
Slovenská rada rodičovských
združení pri Materskej škole
Školská 21, 059 21, Svit
IČO: 17319617/978
05921 Svit, Školská 21
Rodičovské združenie pri ZŠ
Komenského Svit
IČO: 37880578
05921 Svit, Komenského 2

Rodičovské združenie pri ZŠ
Mierová, 05921 Svit
IČO: 17319617/516
05921 Svit, Mierová 134
Občianske združenie rodičov
Základnej umeleckej školy Svit
IČO: 42037913
05921 Svit, kpt. Nálepku 100/29
Občianske združenie
– Spevokol Senior
IČO: 42086264
05921 Svit, Skalná 19
Nadácia CHEMOSVIT
IČO: 37884867
05921 Svit, Štúrova 101
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Svit
IČO: 00178209/710
05921 Svit, Jilemnického 948
Pro Meliori, n.o.
Múzeum tatranskej kinematografie a fotografie
IČO : 45742341
05921 Svit, Mierová 87
Ľudová hudba Bystrianka
IČO: 42085829
Adresa: 05921 Svit, Sládkovičova 34/11
Hokejový klub Svit
– Podskalka
IČO: 31997741
Adresa: 05921 Svit, Mlynská 8

Folklórny súbor JÁNOŠÍK –
SVIT
IČO: 17068746
Adresa: 05921 Svit, Dom kultúry
- P.O.BOX č. 24
Familiaris
IČO: 42037417
Adresa: 05921 Svit, Ul. Kpt. Nálepku 105
Dychová hudba Sviťanka
IČO: 31949037
Adresa: 05921 Svit, Mierova 163
Detský famózny svet
IČO: 37788175
Adresa: 05921 Svit, Kpt. Nálepku č. 139/98
Cyklistický klub Energia Svit
IČO: 42080835
Adresa: 05921 Svit, Ul. Mieru
693/174
Basketbalový klub mládeže
IČO: 37942344
05921 Svit, Štefánikova 35
Atletický oddiel Svit
IČO: 37883071
05921 Svit, Školská 27.

Mesto Svit
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Rádioamatéri 1966

Ako sa to všetko začalo – roky 1961 – 1973
História nám hovorí, že od vekov sa
veľká pozornosť venuje deťom a mládeži, pretože sú a budú budúcnosťou
národa. Práve preto veľa záleží na
tom, ako ju vychováme, aby bola
dobre pripravená plniť svoje poslanie
v spoločnosti.

viedli M. Švajková, L. Havlík a V. Zemanová.
Na divadelné hry – Čierna hodinka, Gajdoš Filúz alebo Snehová kráľovná, ktoré
hrali nielen vo Svite, ale aj v celom
okolí, sa dlho spomínalo.
V Dome bola denne otvorená herňa,
klubovňa a knižnica, kde deti využívali
spoločenské hry a posedenia pri televízore. Návšteva detí bola veľ ká.
Okrem krúžkov sa začali konať súťaže,
kvízy, besedy, výstavy, telovýchovné
a turistické podujatia. Veľmi obľúbené
boli zrazy turistov, súťaže leteckých modelárov a preteky na hurtovniciach.
Letná činnosť – divadelníci chodili za odmenu na putovný tábor pri jazere
v Uhornej. Veľmi atraktívny pre vtedajšie
deti bol stanový tábor v Červenom Kláštore, ktorý dlhé roky viedli učitelia K.
Maliňák a E. Jakocs. Putovný tábor Belianskými Tatrami začal už v roku 1962.
V tom roku sa začali organizovať aj
mestské tábory na Babe, výlety do Vysokých Tatier, Slovenského raja. Spočiatku

V našom meste sa okrem školy začala
rozvíjať aj mimoškolská činnosť a to už
v roku 1961. Vtedy postavili malý domček pri záhradníctve za hlavnou cestou,
v ktorom 16. februára 1961 začali pod
vedením riaditeľ ky Žofie Rusyniakovej
pracovať krúžky. Bolo ich osem – záhradnícky, propagačný, letecko modelársky, astronomický, krúžok fanfáristov,
dramatický, literárny a šikovných rúk.
Viedli ich externí pracovníci – učitelia,
pracovníci podnikov Chemosvit, Tatrasvit a VÚCHV. Boli to p.Sadloňová, Lednický, Mišanko, Balluch, Pipíšová,
Palušová, Schwarcová a Jandušík. Na
prácu 126 členov v týchto krúžkoch slúžili len 3 miestnosti – malá dielnička, nevyhovujúca
fotokomora bez vody Okresný zraz mladých turistov 8. 6. 1961
a o niečo väčšia spoločenská sála. Deti
boli nadšené a krúžky
a ich zameranie sa
rozširovali a pribúdali
– rádioamatérsky, fotografický, biologický,
chemický, šachový,
bábkový, cyklistický.
Zaujímavý bol parašutistický a krasokorčuliarsky krúžok. Známa
big-beatová skupina.
Bábkarsky krúžok
s vedúcim P. Uherom
hrával pre najmenšie
to boli 5 -7 denné pobyty v prírode pod
deti vo Svite aj blízkom okolí. Mali k dis- stanmi. Deti s vedúcimi sa museli postapozícii vlastnú bábkovú scénu v ZK
rať o všetko – varenie, nákupy aj proROH, dnes Dom kultúry. Dlhé roky pragram. Bolo to pre nich vtedy veľmi
coval veľmi dobre dramatický krúžok,
pútavé. Nadšenými vedúcimi boli J. Koktorý založila A.Dedinová, potom ho

tlár, K. Maliňák, E. Jakocs, F .Bardy
a ďalší. V týchto rokoch pracovali riaditelia Žofia Rusyniaková, Ján Kotlár, Ján
Šimko, Viera Zemanová a pedagogickí
pracovníci E. Nahálková, M. Švajková, M. Argaláč a M. Brotonová.
Činnosť sa rozširovala a priestory začali
byť malé. V novembri 1973 v budove
bývalých detských jasieľ ( dnes sú tam
bytovky) vznikli nové, oveľa väčšie a vyhovujúce pre krúžky a podujatia.
Pokračovanie nabudúce.
Spracovala: Viera Zemanová
Bábkarský krúžok 1966
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Držme palce dobrej veci
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Aj tohto roku sa nezisková organizácia Pro Meliori uchádza o grant na dobrovoľnícku akciu Naše
Mesto 2016.
Po predchádzajúcich úspechoch by po jeho schválení s tímom dobrovoľníkov chceli tohto roku v lete
opraviť náučný chodník Baba pred letnou sezónou
vrátane prečistenia a menších opráv lavičiek. Ďalej plánujú úpravy, výstavnú činnosť a digitalizáciu historických fotografií v Múzeu tatranskej kinematografie a fotografie v Tatr. Lomnici a opravu knižnej búdky vo
Svite. Projektu držíme palce. Viac info na http://promeliori.eu/index.php/neziskova-organizacia-svit-poprad-tatry/k-dobrovolnictvo).

Jarné prázdniny v CVČ

Cez jarné prázdniny sa v CVČ stretlo mnoho detí, ktoré sa mohli zúčastniť na tvorivých dielňach, kde rozvíjali svoju fantáziu, kreativitu
a používali rôzny výtvarný materiál.
Tých, ktorých viac zaujíma šport, sme privítali na lukostreleckom turnaji,
kde sa zúčastnili členovia lukostreleckých krúžkov CVČ Svit a CVČ Poprad.
Turnaja sa zúčastnili aj začiatočníci neregistrovaní v SLZ. Hlavným rozhodcom
bol p. Šimo. Deti boli rozdelené do kategórii podľa veku. Cieľom turnaja
bolo stimulovať záujem detí o športovú činnosť a prezentovať získané zručnosti na verejnosti. Medzi najúspešnejších sa dostali za najmladších žiakov
Ján Michalíček, Poprad 151b., mladšie žiačky Bianka Šimová, Poprad 124b.,
mladší žiaci Matúš Starigazda, Svit 245b., staršie žiačky Petra Kruppová,
Svit 205b., starší žiaci Stanislav Baláž, Svit 238b. Víťazi boli odmenení vecnými cenami, ktoré venovalo CVČ Svit. Jarné prázdniny sme ukončili Malou
školou basketbalu pod dohľadom p. Kovalíka, kde sme sa tešili vysokej
účasti. Aj keď nám počasie veľmi neprialo, jarné prázdniny sme strávili príjemne v športovom a tvorivom duchu.
Gabriela Bujňáková

Okresná organizácia Únie žien Slovenska
v Poprade, Mesto Svit a Obec Batizovce
organizujú

1. MAJÁLES

pri Kolibe vo Svite
14.5. 2016 od 13.00 h
Kultúrny program, guláš, ľudová zábava

Aktívny život seniorov

Patrím ku generácii, ktorá stojí na prahu dospelosti a hľadá rôzne
formy využívania voľného času. Zrejme generácia našich seniorov nemá
s tým problém ani v pokročilom veku. To, ako využívajú svoj čas seniori
vo Svite som sa opýtala predsedu ZO JDS vo Svite Mgr. M. Jurčáka.

n Ešte nedávno sme nemali také vymoženosti, s akými sa stretávame dnes. Sme
vystavení rozvoju moderných technológií, ktoré hrajú v našom živote veľkú rolu
a menia spôsob komunikácie. Ako by ste
zhodnotili činnosť vo vašom mladom
veku v porovnaní so súčasným životom,
ktorý žije dnešná mládež?
Je pravda, že naša mladosť bola viac
v jednoduchosti, skromnosti, akosi sme mali
viac času sa stretávať po práci či športovať.
Vy, mladí, ste v súčasnosti zamestnaní informačnými technológiami - nemusíte sa
s nikým radiť, internet je vaším každodenným spoločníkom. Tu sa ukazuje medzi generáciami veľ ký rozdiel, pretože viac komunikujete s týmito technologickými prostriedkami ako zo svojimi rodičmi, spolužiakmi, susedmi.
n Začiatkom januára sa stretlo takmer sto
seniorov v Spolcentre s vedením mesta,
už po šiestykrát. Čím to, že sa akcia stala
tradíciou?
Stretnutie má svoj spoločenský význam.
V organizáciách, ktoré sa venujú činnosti seniorov, sú aj absolventi Baťovej školy, ale
najmä občania mesta, ktorí chcú byť aj v dôchodkovom veku aktívnymi občanmi mesta.
Vďaka mestu Svit, Nadácii Chemosvit, Chemosvitu, a. s., a inej pomoci sa takáto akcia

môže raz ročne uskutočniť v kaviarni Spolcentra. Tu seniori absolvovali v minulosti prvé večierky, spoločenské stretnutia,
spoznali celoživotné lásky. A to,
že sa seniori môžu priamo stretnúť a porozprávať s primátorom
mesta, poslancami MsZ, zástupcami najväčších podnikov, riaditeľmi škôl
a inštitúcii, dáva celej akcii vážnosť a úctu
samotným seniorom.

n Chcete v podobných aktivitách pokračovať?
Vďaka spolupráci ZO JDS s MsÚ vo Svite,
okresnou organizáciu JDS v Poprade,
oboma klubmi seniorov, Klubom absolventov Baťovej školy, ZO Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov a Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých sa možnosti
rôznych aktivít rozširujú. V júni organizujeme
Pod Skalkou už VI. ročník Okresných hier
seniorov, okresná súťaž vo varení guľáša
bude v júni v Gánovciach, seniori majú aj
okresnú prehliadku poézie a prózy v novembri v Poprade. V októbri chystáme tanečnú zábavu, výlety a tematické zájazdy,
návštevy divadiel, seniori robia besedy so
žiakmi a ďalšie aktivity.
n Práve ste spomenuli širokú škálu akti-

Vstupné 15 eur
PREDPREDAJ:

MsÚ Svit:
7875114,
0908 406 147
Dom kultúry:
7755201
MIC Poprad,
Nám.sv.Egídia:
č.t. 16186

vít, ktorým sa každoročne venujete.
Ktorú z nich považujete za najúspešnejšiu?
Všetky aktivity vychádzajú zo záujmu seniorov. Ja za úspech považujem to, že sa
nám spoločne darí v meste spolupracovať,
a tým vytvárať oveľa lepšie podmienky pre
aktívny život seniorov. Aj podľa finančných
možností mienime v aktivitách pokračovať
a očakávame, že do tejto činnosti sa bude
zapájať čo najviac seniorov. Zásluhou záujmu
a podpory primátora mesta, jeho poslancov
veríme, že sa budeme s mestom naďalej
podieľať na lepšom a aktívnejšom živote občanov mesta v dôchodkovom veku.
***
Čo k tomu dodať! Je skvelé vidieť, ako
aktívne využívajú ľudia v pokročilom veku
svoj čas. Aj napriek rozdielnosti našich aktivít
a záujmov si myslím, že v mnohom nám idú
príkladom.
Pripravila: Dominika Pacigová
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Náš rodák Mgr.art Peter Weinciller dostal cenu

Fra Angelico

Cenu Fra Angelico v oblasti slovesného umenia prijal 18. 2. 2016 z rúk biskupa
Františka Rábeka Sviťan Peter Weinciller. Rada pre vedu, vzdelávanie a kultúru
udeľuje túto cenu popredným umelcom a je prejavom uznania umeleckej obce
zo strany katolíckej cirkvi za to, že aj dnes, v čase úpadku kultúry, v čase globalizácie, komercionalizácie a liberalizmu a napriek silnejúcemu tlaku neváhajú
presadzovať vo svojej tvorbe kresťanské myšlienky a hodnoty.
Peter v súčasnosti pôsobí ako ume- téme nechýba vtip a ľahkosť, čo ich robí
lecký vedúci a režisér divadla Teatro Co- atraktívnymi pre široké spektrum diválorato, ktoré tvoria mladí profesionálni kov. V jeho hrách účinkujú aj takí herci
divadelníci, absolventi vysokých umelec- ako Štefan Bučko či Jana Valocká, ktorí
kých škôl a herci rôznych divadiel. V re- sú potvrdením kvalít režiséra.
Verím, že Peter bude v začatej ceste
pertoári má viacero inscenácií, s ktorými
zožal úspech nielen na Slovensku, ale aj pokračovať a že táto cena ho bude motivovať do ďalšej činnosti. A tiež sa teším
v zahraničí.
Určite si mnohí spomenieme na jeho aj na to, že so svojou tvorbou zavíta aj k
AZ
začiatky u nás, vo Svite, kde zrežíroval nám, do Svitu.
niekoľ ko malých akadémií na Vianoce
alebo Veľ kú noc. Keďže som bola
pri tom ako "herečka", môžem povedať, že to boli veľmi krásne časy.
Ranné skúšanie o 6.00, vlastnoručné
šitie kostýmov a vyrábanie scény zo
škatúľ, plachiet, záclon a všelijakého
iného materiálu. Peter sa vždy z
mála snažil urobiť veľa a niekedy aj
z nemožného možné. A vážim si na
ňom to, že taký aj ostal. Nepodľahol
tlaku komercie a lákavému svetu
dobre platených, ale duchovne lacných seriálových rolí. Dal prednosť
nekomerčnému, no zato duchovne
bohatšiemu smeru. Inscenáciám,
ktoré režíruje, neraz napriek ťažkej

Seniorské fašiangy

Najveselšie obdobie roka, fašiangy, sa už skončili, ale rozlúčka s nimi medzi
seniormi Pod Skalkou sa niesla vo vysokom štýle. Obsiahla všetko čo predpisujú tradície, ale i všeličo navyše: bol tam fašiangový sprievod so spevmi a
vinšovačkami, kultúrny program, bohatá tombola, krásna výzdoba, tanec, zabíjačkové hody, šišky, dobré vínko, basa pochovaná a odnesená na odpočinok
až do Veľkej noci, bola i veselá chasa.
Keď čas pokročil, všetci
To všetko sa udialo svedčivý kňaz i smútiaci
v Dome kultúry Pod Skal- pozostalí sršali humorom, sme si vzdychli: škoda, že
kou 6. februára. Účinko- zábava gradovala. Mali by to už končí. No krásny závala zábavná skupina Svit- ste vidieť seniorov pri žitok a spomienky na vetasenior, do tanca a na tanci. Tú ich radosť, sršiacu selé stretnutie našťastie
počúvanie hral OTO, har- energiu a tanečné kreácie neskončili. Veď to pôstne
monika Marienky Voščeko- skutočne bolo treba obdi- obdobie nebude trvať naveky a seniori zas niečo zavej nezaháľala a bavili sa vovať.
Pod Skalkou toto podu- ujímavé vymyslia.
hlavne seniori zo Svitu, tiež
vzácni hostia, vrátane pána jatie pripravili už po štvrtýprimátora. Nedali sa za- krát. Zabíjačkové špeciality
hanbiť ani mladší návštev- na ňom nikdy nechýbali
níci. My, čo sme tam boli, a aj teraz sa toto tradičné
dlho nezabudneme na ve- jedlo vydarilo na jedničku,
čer plný veselosti a zábavy. tak ako aj šišky pani TokáObdivovali sme krásne ob- rovej. Jej manžel Šaňo bol
lečených pánov v čiernych aj tu neprehliadnuteľný.
oblekoch s motýlikmi a Všade ho bolo plno, orgapôvabné dámy, ktoré sa nizoval, v programe akladne vznášali v romantic- tívne účinkoval a od zakej mazúrke. Vek by ste im čiatku do konca držal pevneuhádli, boli krásne mla- nou rukou réžiu podujatia.
dí, nečudo, veď takto tan- Samozrejme, o úspech pocovali dávno pred rokmi. poludnia a dobrú náladu
Pri bujarej rozlúčke s ba- sa veľ kou mierou pričinili
sou zas nám všetkým tiekli aj jeho seniori z Klubu Bôslzy od smiechu, lebo pre- rik a skupiny Svittasenior.
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Nevšedné veľkonočné
dobroty

TLAČENKA

• 1 balíček Surimi
tyčiniek
• 3 mrkvy
• 1 balíček želatíny
na vaječnú tlačenku
a aspiky
• 4 PL vody
• 300 ml majonézy
• 100 ml smotany na šľahanie
• 1 zarovnaná KL soli
• štipka korenia
• šťava z ½ citróna
• 180 g sterilizovaného hrášku (bez nálevu)
Príprava:
1. Surimi tyčinky necháme rozmraziť. Uvaríme mrkvu do polomäkka a nakrájame na
tenké hranolčeky.
2. Želatínu necháme vo vode napučať.
V mise zmiešame metličkou majonézu so
smotanou. Ochutíme soľou, korením a citrónovou šťavou. V kastróliku zahrievame želatínu až do úplného rozpustenia (nevaríme!)
a metličkou ihneď vmiešame do majonézovej zmesi.
3. Formu na srnčí chrbát vyložíme potravinárskou fóliou a do formy nalejeme 3/4
želatínovej zmesi. Do formy pozdĺžne naukladáme polovicu surimi tyčiniek, ktoré prekladáme mrkvou a hráškom. Zalejeme ďalšou 1/3 zmesi a opäť naukladáme tyčinky,
mrkvu a hrášok. Zalejeme zvyškom zmesi
a odložíme najmenej na 3 hodiny do chladničky.
4. Tlačenku vyklopíme z formy, stiahneme
fóliu a nakrájame na plátky. Pokvapkáme citrónovou šťavou a podávame s pečivom
alebo chlebom.
Tip: Pred naliatím želatínovej zmesi môžeme do formy vyloženej potravinárskou fóliou naukladať natvrdo uvarené vajíčka nakrájané na plátky.

MO ÚŽ vo Svite Pod Skalkou vás
pozýva na stretnutie
s levočským básnikom

Jánom Ličkom

vo štvrtok 17. 3. 2016 o 16.30 h.
do Kultúrneho domu Pod Skalkou

Mesto Svit
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Kristus vzkriesený z mŕtvych
už neumiera
V médiách sa objavila
správa, že režisér Juraj Jakubisko chystá pokračovanie
filmovej rozprávky Perinbaba. Od uvedenia prvej
časti uplynulo niekoľ ko desaťročí. V súvislosti s hereckým obsadením odznelo nasledovné: predstaviteľ ka
Perinbaby (Giulietta Masina)
už zomrela, no režisér Jakubisko ju pomocou digitálnej
technológie na chvíľu oživí.
Neexistuje
taká
sila
v tomto svete, ktorá by oživila človeka, keď už zomrel.
Technika to dokáže, no iba
vo filme a na základe fantázie tvorcov.
Apoštol národov sv. Pavol
nás upozorňuje na iný poriadok vecí, ktorý nastolil
zmŕtvychvstalý Pán: „Ale, ak
sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť.
Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych, už neumiera,

7:30; 10:30 a 18:00 – sv. omše 9:00 – sv. omša

Služby Božie v evanjelickom kostole

vo Svite počas sviatkov Veľkej noci 2016 sa budú
konať nasledovne:

16.30 h spoveď

24.3. 2016
Zelený štvrtok
16.30 h spoveď
9.00 h spoveď

27.3. 2016
I. slávnosť veľkonočná
8.15 h služby Božie
28.3. 2016
II. slávnosť veľkonočná
8.15 h služby Božie

Kostol Jozefa robotníka (Svit) Kostol sv.Cyrila
a Metoda (Pod Skalkou)

Štefan Vitko, farár,
Gustáv Botur, kaplán,
Vladimír Malec, kaplán

Slová básne Ladislava Fričovského Via dolorosa sú
naším malým pozdravom pre všetkých čitateľov, prianím
požehnaných sviatkov Veľ kej noci 2016 a pre tých, ktorí
chcú sláviť „víťazstvo Života“ službami Božími v evanjelickom kostole, pozvaním do spoločenstva cirkvi.

25.3. 2016
Veľký piatok
8.15 h služby Božie

DEŇ:

Kvetná nedeľa 7:30; 10:30 a 18:00 – sv. omše 9:00 – sv. omša
(20.3.2016)

Aleja bolesti, múk a utrpenia.
Uzučkých uličiek. Strmá smrti stena.
Žoldnieri na koni. Muž pod krížom padá.
Len oči zbožných žien súcitne naň hľadia.
Nebesá kryje mrak. Blčia vlčie plamy.
Však výkrik víťazstva hýbe nebesami.

20.3. 2016
Kvetná nedeľa
8.15 h služby Božie

PROGRAM RÍMSKOKATOLÍCKYCH OMŠÍ

smrť nad ním už nepanuje.“
(Rim 6, 8 - 10).
Ten, kto zomiera, zomiera
iba pre pozemský svet, lebo
Zmŕtvychvstalý ho volá
k večnému životu. Ježišovo
zmŕtvychvstanie je oživujúca,
neopakovateľná sila, ktorá
budí k životu, motivuje
k dobru, vedie od hriechu
a neresti k čnosti a prebúdza
v človeku odhodlanie k životnej obeti.
Všetkým našim farníkom
i ľuďom dobrej vôle vyprosujeme ovocie Ježišovho dejinného víťazstva, ktorému sa
nemôže rovnať žiadne iné.
V sile tohto víťazstva sme
schopní rásť v čnosti a oživovať tento svet. Nech sa to
prejaví v životných postojoch
každého z nás!

Požehnaná Veľká noc

Daniel Midriak, ev. farár
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Zelený štvrtok 18:00 – sv. omša
(24. 3. 2016)

17:00 – sv. omša

Veľ ký piatok 10:00 – pobožnosť Krížovej
(25.3.2016) cesty v meste
15:00 – obrady

15:00 – pobožnosť
krížovej cesty v kostole
a po nej obrady

V tento deň bude po obradoch vyložená Sviatosť Oltárna
do 21:00 v oboch kostoloch. O 21:00 hod. začne Novéna
pred Sviatkom Milosrdenstva
Biela sobota 8:00 – v oboch kostoloch bude modlitba ranných chvál
(26. 3. 2016) spojená s Novénou pred Sviatkom Milosrdenstva a po
nej bude vyložená Sviatosť Oltárna. Počas celého dňa
bude možnosť uctiť si Boží hrob.
18:30 – sv. omša
Veľ konočná
nedeľa
(27.3.2016)

Veľ konočný
pondelok
(28.3.2016)

18:30 – sv. omša

7:00 – pobožnosť v oboch kostoloch, pri ktorej budú
posvätené jedlá
15:00 – v oboch kostoloch budú slávnostné Vešpery
spojené s Novénou ku Sviatku Milosrdenstva.

7:30 a 10:30 – sv. omše

9:00 – sv. omša

Počas tohto týždňa bude pri sv. omšiach Novéna pred Sviatkom Milosrdenstva.

Ježiš nás miloval
Každý z nás sme boli zamilovaní. Vieme, čo to pekné obdobie v živote prináša. Človek je schopný robiť aj bláznovstvá. Aj niektorí
svätí v našom kalendári majú titul „blázni pre Krista“. Som zamilovaný do Krista? Túto otázku si dávam v týchto dňoch. Ježiš prvý
miloval nás. Či mohol urobiť ešte väčšie bláznovstvo, ako to, že za
nás dal život? Či to nie je dostatočný dôkaz lásky? Čo ešte viac
mohol urobiť? Nič, lebo on dal všetko. Dáva svoj život, aby sme
my mali život a to v hojnosti. Prijmime Ježišov život, ktorý nám ponúka, pretože nič lepšie v živote nemôžeme dostať. Prajem Vám
požehnané sviatky Veľ kej noci.
o. Marek Kaľata

Chrám sv. Cyrila a Metoda
– Gréckokatolícka cirkev
20. marec (Kvetná nedeľa)
13.30 h - Svätá spoveď
24. marec (Svätý a veľký štvrtok)
15.00 h - Večiereň so svätou liturgiou
19.00 h - Strasti
25. marec (Svätý a veľký piatok)
17.00 h - Večiereň so svätou liturgiou a uložením
plaščenice do hrobu
26. marec (Svätá a veľká sobota)
17.00 h - Večiereň so svätou liturgiou
27. marec (Svätá a veľká nedeľa Paschy)
5.00 h - Utiereň vzkriesenia, požehnanie jedál
10.00 h - Svätá liturgia, myrovanie
15.00 h - Večiereň Paschy
28. marec (Svetlý pondelok)
10.00 h - Svätá liturgia
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Chodec je vždy slabší, musí sa chrániť.
V dôsledku nepriaznivého vývoja dopravno-bezpečnostnej situácie v služobnom obvode OR Policajného zboru v Poprade za uplynulý rok 2015,
chceme vyzvať všetkých motorových i nemotorových účastníkov cestnej premávky, predovšetkým chodcov, na dôsledné dodržiavanie pravidiel cestnej
premávky a to hlavne za zníženej viditeľnosti (tma, hmla, dážď, sneženie).
Z pohľadu štatistických ukazovateľov
dopravnej nehodovosti za uplynulý rok
2015, došlo na cestách služobného obvodu Okresného riaditeľstva Policajného
zboru v Poprade k usmrteniu štyroch
chodcov, pričom v troch prípadoch išlo
o chodcov, ktorí za zníženej viditeľnosti
neboli označení reflexnými prvkami.
Z uvedeného dôvodu dôrazne upozorňujeme chodcov na dodržiavanie
ustanovenia zákona č. 8/2009 o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to:
§52 ods. 3/ Osobitné ustanovenia
o chodcoch. Za zníženej viditeľnosti musí
mať chodec idúci po krajnici alebo po
okraji vozovky na sebe viditeľne
umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Denník polície
n 21. januára bola hliadka mestskej polície privolaná na školský dvor Strednej odbornej školy, kde sa nachádzali dva kontajnery. Pri ich bližšej obhliadke bolo zistené,
že sú neznámou osobou naplnené snehom.
Vzhľadom na ich umiestnenie do stredu
školského ihriska boli premiestnené na pôvodné miesto.
n 27. januára si nevedela poradiť matka
13-ročného syna s jeho správaním. Sebastián žiadal od nej 10 € a keďže mu nevyhovela, rozbil televízor. Potom si ľahol do postele, kde ho hliadka po príchode do bytu
našla. V prítomnosti matky s ním bol vykonaný pohovor. Terénna pracovníčka MsÚ,
ktorá sa s menovaným už zaoberala, dohodla návštevu u detskej psychologičky.
n 27. januára odniesla MsP do útulku
v Kežmarku túlavého bieleho psa stredného
vzrastu. Ešte v ten istý deň sa túlal ulicami
mesta pes rasy bígl. Hliadka ho odchytila
na námestí pri Dome kultúry. Na základe
známky na obojku psíka bola nájdená majiteľ ka psa, ktorý jej bol odovzdaný a za jeho
voľný pohyb po meste bol priestupok riešený pohovorom.
n 29. januára štátna polícia prenasledovala vodiča osobného vozidla, ktorý vychádzal zo salóna Srdiečko. Po zastavení vozidla odmietol dychovú skúšku na alkohol
a spolu so spolujazdcom tvrdil, že vodičom
nebol on, ale niekto tretí, ktorý odišiel preč.
Na miesto bol privolaný technik na zisťovanie skutočnosti o vodičovi a tiež prokurátor,
ktorý dal príkaz na zaistenie oboch osôb.
Išlo o Mareka H. a Branislava N. – obaja
boli z Podolinca. .
n 31. januára v ranných hodinách sa
z priestorov ZOS-ky snažili ukradnúť starý

Pri vedení motorového vozidla je pre
vodiča (hlavne za tmy pri prechádzaní
neosvetlených miest najmä v extravilánoch miest a obcí) chodec bez reflexných
prvkov ťažko viditeľný a rozpoznateľný,
pričom vodič často musí reagovať až na
poslednú chvíľu. Zásada „vidieť a byť videný“ je dôležitá nielen pre vodiča, cyklistu ale i pre chodca.
Je preto potrebné dodržiavať pravidlá
cestnej premávky z pohľadu vodiča motorového vozidla voči chodcom, cyklistom a z pohľadu chodca a cyklistu voči
vodičom motorových vozidiel, hlavne používaním reflexných prvkov a vhodného
svetlého oblečenia za zníženej viditeľnosti.
plk. Mgr. Peter Benko
riaditeľ okresného riaditeľstva PZ
gauč dvaja občania z Batizoviec. Na mieste
bola vedúca zariadenia a dvaja vinníci - Dávid Č. a Pavol Č., ktorých hliadka poučila,
že si nemôžu len tak zobrať z cudzieho
dvora majetok, ktorý im nepatrí. Krádež
bola vyriešená pohovorom.
n 2. februára MsP v súčinnosti s hliadkou
štátnej polície riešila lúpežné prepadnutie.
Vo večerných hodinách boli na Ulici Hviezdoslavovej lúpežne fyzickým násilím prepadnutí dvaja muži Martin R. a Patrik Š. Po
incidente si traja vinníci rómskeho pôvodu
zavolali taxík. Odišli smerom do Popradu,
kde podľa opisu dvoch prepadnutých boli
zadržaní.
n 4. februára sa ulicami Pod Skalkou túlal
slovenský vlčiak, mladá fenka, ktorá zjavne
ušla z chovu, nakoľ ko bola vo výbornej fyzickej kondícii. Pani, ktorej sa pes dostal na
pozemok sa ho ujala do doby, kým sa nenájde majiteľ. Informácia o stratenom psovi
bola vyhlásená aj cez mestský rozhlas. Pes
na druhý deň ušiel od ženy, ktorá sa ho
ujala a našiel si cestu domov sám.
n 7. februára bola hliadka požiadaná stálou službou OO PZ Svit o súčinnosť pri pátraní po nezvestnom Milanovi Z., bytom
Liptovský Mikuláš. Jeho družka, s ktorou
býval v Batizovciach uviedla, že menovaný
nechal doma v schránke doklady. Začala
mať strach, či sa mu niečo nestalo. Po obhliadke mesta, ŽSR a okolia sa menovaný
v daných lokalitách nenachádzal. Jeho
strata mala dobrý koniec, sám sa prišiel prihlásiť na štátnu políciu.
n 10. februára dochádzalo k hádke medzi
exmanželmi. Príčinou hádky bola ich maloletá dcéra, ktorú dostala do opatery súdnym rozhodnutím matka. Hliadka MsP ich
konanie upokojila. Pokiaľ sa nedohodnú
vzájomne, musia to riešiť opäť cestou súdu.
n 10. februára hliadka spolu s Petrom
Remperom z OZ Slovensko bez drog viedla
prednášku na tému Pravda o drogách. Zú-

Nový román
svitského autora
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V Mesiaci knihy dávame do pozornosti
druhý román Jána Martona, nášho autora,
ktorý je viac krvavejší ako duchovný a viac
priamy, ako hĺbavý. Ján ním vychádza v
ústrety všetkým majiteľom „čítačiek“ a svoj
druhý román KLAMÁR vydáva vo Vydavateľstve Martinus zatiaľ iba ako e-knihu. Ale
predsa.
A ako tento román vníma samotný autor?
„KLAMÁR je román, ktorý som na rozdiel
od svojho debutu
- NULTÝ STON
prečítal. KLAMÁR
je príbeh o Jarovi.
KLAMÁR je o láske
a krvi. KLAMÁR je
o prečudesnom
šťastí. KLAMÁR je
o tajomne. KLAMÁR sa stal, a
vlastne aj nie.“
-vž-

častnili sa jej žiaci strednej školy a oboch
základných škôl. Prednášajúci veľmi pútavým spôsobom vysvetlil deťom, čo všetko
so sebou drogy prinášajú, aké sú nebezpečné pre zdravie a mnoho iných informácii, ktoré deti určite priviedli k zamysleniu
sa nad týmto strašiakom.
n 12. februára telefonujúci oznámil, že
v blízkosti železničného priecestia je žena,
ktorá tam spadla. Hliadka sa urýchlene presunula na dané miesto, kde našla ženu
opretú o železničné zábradlie. Bola pod
vplyvom alkoholu. Pochádzala z Tatranskej
Štrby a po vzájomnej dohode jej bol privolaný taxík, ktorý ju odviezol domov.
n 15. februára požiadal všeobecný lekár
MsP, aby mu pomohla nájsť jeho pacientku,
ktorá sa v daždi, len v papučiach, túlala.
Vzhľadom na jej psychický zdravotný stav
ju potrebuje vyšetriť. Pohyb staršej ženy
bol zachytený na Ulici F. Kráľa, hliadka sa
snažila odviesť ju autom. Autom ísť odmietla, tak policajt ju peši odprevadil k jej
lekárovi.
n 21. februára údajne napadol Martin
P. suseda Miroslava U. a poranil ho nožom.
Martin P. vypovedal, že to nebol nôž, ale
ho poranil rám okuliarov, keď mu Miroslav
U. vrazil päsťou do tváre. Dôvodom roztržky bola družka Miroslava U., ktorá o 21.
45 hodine klepala rezne.
n 24. februára bola hliadka požiadaná
štátnou políciou o vykonanie spoločného
zákroku v pivárni, kde malo dochádzať
k ohrozovaniu zbraňou. Majiteľ pivárne
tvrdil, že tam sediaci hosť mal na toaletách
vystreliť zo zbrane a neskôr, ako sedel za
stolom, začal mieriť na majiteľa. Potom vybehol von a vrátil sa späť do pivárne. Pri
kontrole okolia bola pod stromčekom nájdená strelná zbraň. Išlo o plynovú pištoľ.
Privolaný technik a príslušník skráteného
vyšetrovania zaisťovali stopy činu mladého
muža - Lukáša D. zo Svitu.
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Čakáme vaše podnety a návrhy
na udelenie Ceny mesta

Tak, ako každý rok, i tento si chce mesto uctiť ľudí, občanov, ktorí sa významnou mierou podieľali na rozvoji mesta v rôznych oblastiach života.
Keďže sa vždy snažíme pristupovať k oceňovaniu čo najobjektívnejšie, každoročne sa aj prostredníctvom týchto novín obraciame na širokú verejnosť, aby
nám písomne (do konca apríla 2016) doručila svoje návrhy na ocenenie osobností Cenou mesta pre tento rok.
Je potrebné, aby spĺňali nasledujúce kritériá určené štatútom mesta:
• vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno – prospešnej činnosti.
• významné pričinenie sa o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí
• činnosť pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho občanov
To sú kritériá na udelenie Ceny mesta Svit – udelenie Ceny primátora je
v kompetencii primátora a je v hierarchii ocenení za Cenou mesta. Ak však
máte návrhy, radi ich prijmeme a budeme o nich rokovať.
Návrhy zasielajte na adresu: Mestský úrad, Hviezdoslavova 32, 059 21 Svit.
Veríme, že aj tohto roku sa nám s vašou pomocou podarí nezabudnúť na nikoho, kto si takúto pozornosť zaslúži.
-vž-

Karpatskonemeský spolok na Slovensku, región Horný Spiš,
miestna skupina Poprad vás pozýva na výstavu:

Karpatskí Nemci Horného Spiša.

Výstava sa bude konať v Knižnici mesta Svit od 8. do 30. 4. 2016.
Informuje verejnosť o nasledovnom:
• Kto sú karpatskí Nemci
• 25 rokov Karpatskonemeckého spolku MS Poprad
• Z našej kroniky
• Z truhlice našich predkov
• Smutné roky – bolestivé spomienky
• Karpatenblatt – mesačník Nemcov na Slovensku
• Umelci
Srdečne Vás na túto výstavu pozývame.
V cestovnom poriadku v minulom čísle sme zverejnili vysvetlivky k CP
SAD z predchádzajúceho roka. Čitateľom sa ospravedlňujeme a prinášame správne popisky, ktoré si, prosíme, vlepte do svojich CP.
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Za Júliusom Frkáňom
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Uplynulý mesiac
odišlo vo Svite do
večnosti neuveriteľných desať našich
spoluobčanov. V desiatich rodinách zavládol smútok, žiaľ,
prázdno. Stalo sa tak
i v rodine človeka,
ktorý sa natrvalo zapíše do histórie nášho mestečka tým, že
patril k nestorom
svitskej atletiky a celý
svoj život sa okrem
práce a rodiny venoval tejto “ kráľovnej športu“.
Áno, vo veku 84 rokov nás navždy opustil
Ing. Július Frkáň.
Narodil sa 11.marca v roku 1931 v Turčianskej
Štiavničke v okrese Martin. V roku 1942 sa presťahoval do Ružomberka, kde ukončil meštiansku
školu a v roku 1946 prichádza do Svitu ako študent chémie v Baťovej škole práce. Nikdy už z
tohto mesta neodišiel – pracoval v Chemosvite.
Ambiciózny muž, ktorý si postupne doplnil
vzdelanie až po vysokoškolské, mal od príchodu
pod Tatry obrovskú záľubu-koníčka, ktorý prerástol jeho očakávania a zaradil ho ku skutočným
osobnostiam nielen mesta, ale i celej republiky.
Učarovala mu totiž atletika. Už od roku 1947 pod
vedením trénera Jaromíra Novotného tvrdo na
sebe pracoval a v roku 1950 získal titul Majstra
Slovenska v behu na 110 m prekážok a v štafete
na 4x100 metrov. V 49-tom bol v dvoch štafetách,
ktoré utvorili slov.dorastenecké rekordy. Úspešný
bol i rok 1951, kedy sa stal majstrom Slovenska
v desaťboji, o 11 rokov dosiahol svoj najlepší výkon v hode oštepom, v roku 1963 vybojoval titul
akademického majstra Slovenska v hode oštepom.
Pán Frkáň - popredný slovenský oštepár a viacbojár mal atletiku v srdci –s láskou vykonával dlhé
roky zodpovednú prácu trénera našich mladých
atlétov, ktorí dosahovali pozoruhodné výsledky –
stali sa Majstrami Slovenska a obliekali aj reprezentačný dres. V 60. rokoch trénoval oštep aj neskoršieho prezidenta Slovenského olympijského
výboru Františka Chmelára. S láskou a rád vodil
na štadión svojich synov, ktorí mu svojimi úspechmi robili radosť. V rokoch 1972-76 bol predsedom TJ Iskra Svit, pracoval aj ako člen výboru
atletického zväzu na okresnej, krajskej i celoslovenskej úrovni – 4 roky aj v ÚV ČSTV v Prahe.
Okrem pretekárskej a funkcionárskej činnosti pôsobil aj ako ústredný rozhodca atletiky. Do posledných chvíľ svojho života bol v pohybe –veď
pohyb bol jeho život! Až do posledného dychu
sa zaujímal o šport – bol pravidelným fanúšikom
basketbalu. Vlani, koncom roka sa mu ešte podarilo uskutočniť besedu s jeho najúspešnejšou zverenkyňou Luciou Tomášekovou na SOŠ- mal
z toho radosť - akoby sa týmto stretnutím už s atletikou definitívne rozlúčil. Symbolické, dojímavé...
V roku 2009 prebral Cenu mesta Svit za celoživotné úsilie o rozvoj atletiky, výchovu mladých talentov a reprezentáciu mesta Svit. V nedeľu 7.februára 2016 ráno sa životná púť tohto milujúceho,
húževnatého a dobrého človeka skončila a on odišiel do večnosti.
S úctou sa skláňame pred jeho životom a ďakujeme mu za všetko, čo urobil počas svojho života na každom poste - pre rodinu, svoju fabriku
i v športovej oblasti.

Mesto Svit
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Cyklista Ján Niedoba

Už niekoľko rokov sa aktívne
venuje horskej cyklistike. Premiéru mal v roku 2000 na 1.
ročníku dnes už známeho
a populárneho Horala.
Dianie okolo horskej cyklistiky vyústilo v roku 2007 do založenia klubu CK Energia Svit.
Ján Niedoba sa stal jeho predsedom. Popri funkcionárčení sa
aktívne zúčastňuje pretekov
v sérií CSM na Slovensku a tiež
v zahraničí. V roku 2012 v seriáli
24-hodinových pretekov v Rajeckých Tepliciach obsadil 2.
miesto, kde v ťažkom horskom
teréne najazdil 210 km. V roku
2015 jeho veľ kým úspechom
bolo tretie miesto v celkovom
poradí na pretekoch Spišských
extréme 333 na trati dlhej
200 km. Tohtoročnú sezónu začal Ján Niedoba 13.februára aj
s kolegami z klubu na zimných
pretekoch Čergovská stopa.
Na 18 km trati z Raslavíc na
chatu Čergov v kategórii veteránov obsadil 2. miesto. Okrem

cyklistiky Ján Niedoba relaxuje
aj pri bowlingu a pravidelne sa
zúčastňuje turnaja Bowling Tour
mesta Poprad, kde 10. februára 2016 v 9. kole vybojoval
postup do finále a celkovo obsadil druhé miesto. S družstvom Energochemu je účastníkom firemnej bowlingovej
ligy v Poprade a momentálne
po 9-tich kolách vedú tabuľ ku
druhej ligy.
Ing. Jaroslav Šugarek

Modelári ďakujú Nadácii Chemosvit
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V CVČ vo Svite pracuje úspešne už mnoho rokov najmä krúžok
plastikových modelárov. Dvakrát týždenne sa v dielni pod vedením vedúceho Leopolda Klasa stretávajú mladí modelári pri stavbe
vlastných plastových modelov lietadiel, vrtuľníkov, áut a bojových
vozidiel. Každoročne zaznamenávame mimoriadny záujem o túto
modelársku činnosť. Krúžok navštevuje 15 chlapcov vo veku 8 – 15
rokov. A že technika nie je doménou len chlapcov, potvrdzuje aj
nová členka krúžku, siedmačka Martinka Gánovská, ktorá sa venuje
stavbe figúriek. Všetci sa snažia zostrojiť čo najvernejší model podľa
skutočnej predlohy. Zoznamujú sa s konštrukciou, technickými parametrami, lepia, tmelia, brúsia a farbia, aby sa kamufláž čo najvernejšie priblížila skutočnosti. To je predpokladom úspešnej účasti na
plastikovomodelárskych súťažiach a prehliadkach. Najčerstvejší
úspech zaznamenali vo februári na súťaži v CVČ v Košiciach. Opäť
to bolo víťazstvo, dve 2. miesta a dve mimoriadne ceny.
Preto nás veľmi potešila podpora Nadácie Chemosvit, ktorá poskytla finančné prostriedky na rozvoj záujmovej činnosti detí a mládeže v CVČ. Použili sme ich na materiál, stavebnice a technické
vybavenie plastikovomodelárskeho krúžku. Ďakujeme.
-ák-

Zimná bežecká séria

Zimná bežecká séria - súčasť
projektu TATRY V POHYBE
2015/2016 finišovala v sobotu
13. februára 2016 záverečným
4. kolom v Starom Smokovci.
Štartovná listina obsahovala
mená 145 bežcov. Trať dlhá 7,4
km pozostávala z dvoch okruhov
v teréne na tzv. Kalvárii. Náročné
klesania a stúpania na snehom
pokrytej trati najlepšie zvládol bežecký kráľ Tatier z roku 2015 T.
Orolín z KTK Sp. Bystré, ktorého
víťazný čas bol 31:26 min. Medzi
ženami dominovala P. Puklová v
drese Sport Team Hritz Nová
Lesná - Slovenka žijúca v Brne výkonom 36:04 min. Na 2. mieste
medzi ženami (celkovo 37. spolu
s mužmi) dobehla T. Mihoková z
Batizoviec, v súčasnosti maturantka SPŠ Poprad, bývalá žiačka
ZŠ Mierová Svit časom 40:26 min.
Podrobné výsledky na:
http://pretekaj.sk/sk/vysledky/zbs2015/44
Z výsledkov ďalších bežcov zo
Svitu:
Muži od 40 do 49 rokov: 8.Ladislav Potočný - 38:27 min (bez
rozdielu veku 26.)
12. Ján Hruška - 42:26 min (bez
rozdielu veku 45.)
Ženy od 40 do 49 rokov: 3. Gabriela Potočná - 47:07 min (bez
rozdielu veku 11.)
Ženy od 50 rokov: 1. Danica Božová - 45:42 min (bez rozdielu
veku 8.)
Po skončení podujatia v teréne
nasledovalo i slávnostné vyhodnotenie celej Zimnej bežeckej sé-

rie 2015 / 2016 pozostávajúcej zo
štyroch podujatí, ktoré sa konali
vždy uprostred mesiaca od novembra 2015 až po február 2016.
Do celkového hodnotenia sa každému pretekárovi zarátali tri najlepšie výsledky. Súťažilo spolu
132 mužov a 65 žien.
Najviac bodov za celú sériu získal
D. Kraviansky z Košíc v drese Probody triatlon team (870 bodov)
a bežecká kráľovná Tatier za rok
2015 T. Mihoková z Batizoviec
(870 bodov). Celkové výsledky
ďalších bežcov zo Svitu:
Muži od 40 do 49 rokov: 10. Ladislav Potočný - 436 bodov (bez
rozdielu veku 34.)
11. Ján Hruška - 380 bodov (bez
rozdielu veku 37.)
Ženy od 40 do 49 rokov: 6. Gabriela Potočná - 606 bodov (bez
rozdielu veku 14.)
Ženy od 50 rokov: 1. Danica Božová - 700 bodov (bez rozdielu
veku 6.)
D. Božová

Kutila nič nezastaví...

V minulosti sme na stránkach mestských novín informovali
o občanoch, ktorí sa svojou zaujímavou činnosťou dostávali
do povedomia aj iných občanov.
V uliciach mesta sme stretli zvláštny horský bicykel na motorový
pohon tzv. motokolo. Skonštruoval ho Ján Štefko, ktorý je na dôchodku, je aktívny ako člen výboru ZO JDS a svoj voľný čas venuje
aj svojmu koníčku, motorkám.
„Ako chlapec som túžil mať motocykel a keď som sa osamostatnil, za prvé zarobené peniaze som si kúpil Pionier Pink od vtedajšieho občana Svitu pána Janárčina. Aj keď po niekoľ kých rokoch
bol záujem verejnosti viac o osobné autá, ja som po vojne znova
zatúžil po dvojkolesových strojoch. Kúpil som si ČZ-250 a keď som
odišiel do dôchodku, tak som si zaobstaral Suzuki 650 Savage LS.
No ako iným, aj mne roky pribúdajú, tak okrem auta pre zábavu
mám na letné obdobie Babetu 215 a Motokolo,“ vyznal sa zo
svojej záľuby J. Štefko. Prijali sme jeho pozvanie a zašli do garáže
a zväčnili majiteľa s jeho motorovými láskami.
Čo to teda motokolo je? To je dobrý
horský bicykel doplnený motokitom, t. j.
pomocným benzínovým motorom, ktorý
sa dá kúpiť prostredníctvom internetu.
Potom už stačí len práca kutila pri jeho
montáži a dielo je hotové. Pre tých, ktorých takéto vylepšenie horského bicykla
zaujme, je informácia od J. Štefka: „Je
tam benzínový motor chladený vzduchom, jednoválec, s obsahom 70 cm3
o výkone 2 KW.“
A čím sa riadi náš kutil Ján Štefko? “Keď
cyklista nemôže, motorček mu pomôže.“
Aké je to pre nás jednoduché, čo poviete?
Text a foto: -ák-
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Mladí hasiči

V sobotu 20.2.2016 sa uskutočnil XIV. ročník halovej súťaže mladých hasičov "O putovný pohár
primátora mesta Sp.N. Ves", ktorej sa zúčastnilo
14 družstiev z okresov Sp. N. Ves, Levoča, Kežmarok, Poprad, Prešov a Sobrance.
9-členné družstvo ZŠ Mierová vo Svite v zložení: tretiačka Magdaléna Štinčíková, šiestaci Samuel Bohunčák, Radovan Nagy, Radoslav Vendrinský, Tomáš Štinčík, siedmak Ján Pastrnák,
ôsmak Gabriel Bodnár a deviataci Tomáš Danilo
a Dávid Mudrák súčtom bodov za všetky disciplíny obsadili celkovo 4. miesto.
V štafete 9 x 35 m si naše družstvo počínalo
najlepšie zo všetkých zúčastnených, zvíťazilo s časom 73,4 s a získalo jeden z pohárov.
RNDr. Danica Božová

Igor a Marek Hulínovci
reprezentovali
mesto Svit na
Slovenskom pohári v nohejbale
mužov.
Igor Hulín ml.
(prvý zľava) sa stal
reprezentantom
Slovenskej republiky v nohejbale
v roku 2010. Hodiny tréningu strávené v telocvični
v zohratej partii
kamarátov, nedali
na úspechy dlho
čakať. Už v roku
2013 reprezentoval mesto Svit a Slovenskú republiku na
Svetovom pohári v Montreale, kde reprezentácia SR zvíťazila. O rok neskôr
sa k reprezentácii pridal aj mladší brat
Marek (druhý zľava). V roku 2014 sa stávajú vicemajstrami sveta a v roku 2015
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vicemajstrami Európy.
Igor a Marek hrajú aj I. Slovenskú
ligu v nohejbale a Interligu.
Už aj v tomto roku sa môžu pýšiť
získanou trofejou a to víťazstvom
Slovenského pohára v nohejbale
mužov. 27. februára zvíťazili spolu
s tímovými kolegami NO KAC Košice (J. Siladi, T. Kostík) v Revúcej

v konkurencii 12 družstiev. Gratulujeme
a prajeme Vám, aby sa Vám darilo aj naďalej a aby ste si rozšírili zbierku medailí
o ďalšie cenné kovy.
Na foto: Igor a Marek Hulínovci so
svojím tímom.

Zmeny v našej plavárni

Naše rehabilitačné stredisko pozná verejnosť skôr pod ľudovým názvom „plaváreň“.
Má svojich stálych či sporadických návštevníkov, sú možno i takí občania, ktorí ju
nikdy nenavštívili. V každom prípade je to zariadenie, ktoré neodmysliteľne patrí
k prospešným a obľúbeným športoviskám v meste. Keďže sme zaznamenali v jeho
„kuchyni“ pár zmien, oslovili sme riaditeľku BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s.r.o. Ing.
Danu Meriačovú (vľavo) s pár otázkami.

l Aké sú teda podstatnejšie zmeny
v tomto zariadení?
Náš dlhoročný kolega Milan Lopušniak,
ktorý riadil toto stredisko 16 rokov, ukončil
pracovný pomer dohodou. Aj touto cestou
mu v mene celého kolektívu našej spoločnosti ďakujem za jeho pracovný prínos
a skúsenosti. Obetavo pracoval pre naše
stredisko v pracovnom, ale často aj vo svojom voľnom čase. Jeho um, vedomosti, či
praktické zručnosti sú vzorom pre zamestnancov plavárne. Bol výraznou osobnosťou
nielen pre našu organizáciu, ale pre celé
mesto. V Mestskej televízii vo Svite odpracoval 10 rokov ako kameraman a športový redaktor. Pôsobil v orgánoch samosprávy od roku 1985, tri volebné obdobia
bol členom Mestskej rady a dve volebné
obdobia zástupcom primátora. Celý svoj
život ostal verný mestu Svit. Patrí mu
vďaka a prianie pokojného života v zdraví
na dôchodku.
l My sa radi k týmto slovám uznania
a priania pripájame. Takže máme nového vedúceho plavárne?
Od decembra 2015 je na pozícii vedúceho Ing. Martin Slavkovský (na obr.
hore), ktorý má dlhoročné riadiace skúse-

nosti. Pracoval v Danube Facillity Services ako manažér správy objektov,
v Správe a údržbe ciest PSK, oblasť
Poprad ako prevádzkový námestník, či
v Slovenskom plynárenskom priemysle
Bratislava ako vedúci regionálneho centra
východ na divízií služieb. Je držiteľom viacerých odborných osvedčení potrebných
pri tejto funkcii, vrátane osvedčenia Efektívny manažér.
l Plaváreň má pravidelne plánované
odstávky, ktoré sa však využívajú na
mnohé potrebné práce. Čo plánujete
pre skvalitnenie služieb tentokrát ?
Zmeny týkajúce sa samotnej prevádzky
plánujeme vykonať v čase pravidelnej odstávky od 4. do 29. apríla. Naši klienti určite ocenia zmodernizované sprchové batérie a zrušenie automatov na sprchy, čo

zvýši komfort pri využívaní našich služieb.
Vplyvom tejto zmeny, rovnako ako aj vplyvom neúmerne vysokých nákladov na prevádzku predložíme finančnej komisii na prerokovanie návrh na zvýšenie cien vstupného.
Drobnou úpravou prejde aj detský bazén,
kde bude na schody položený nový obklad.
Vo veľ kom bazéne bude prebiehať čistenie
potrubných rozvodov a oprava druhého filtra
bazénovej vody. Prvý filter bol opravený vo
februári 2016. Čiastočným zásahom proti zatekaniu do budovy je aj oprava ďalších svetlíkov. V neposlednom rade je dôležitou úlohou v čase odstávky aj príprava na letnú
sezónu, ktorá o.i. súvisí s úpravou terénu využívaného v letných mesiacoch.
Za rozhovor poďakovala V. Žoldáková
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bežecké lyžovanie. Udržiavané
ZŠ Komenského na lyžiarskom výcviku pulárnejšie
bežkárske trasy sa nachádzajú práve tu v
Tohtoročný lyžiarsky výcvik žiakov 7. a 8. ročníka, ktorý sa
uskutočnil od 8.2. do 12.2 2016 bol výnimočný tým, že sa
prvý krát uskutočnili ako celotýždňový pobyt s ubytovaním. Vďaka štátnemu príspevku sa tohto lyžiarskeho výcviku zúčastnilo až 45 žiakov, ktorým sa venovalo päť
pedagógov – lyžiarskych inštruktorov.

Žiaci boli ubytovaní v blízkom penzióne
Rogalo v Mengusovciach, pretože podtatranský región ponúka veľa lyžiarskych mož-

ností. Väčšinu lyžiarskeho výcviku sme
absolvovali výcvikom
zjazdového lyžovania
v Snowparku Lučivná.

Lyžovanie na Slovensku nereprezentuje
však len zjazdové lyžovanie, ale aj čoraz po-

Mengusovciach. Preto okrem zjazdového
lyžovania boli pre všetkých žiakov - lyžiarov
zážitkom aj popoludňajšie návštevy Mengusovského bežkárskeho raja, kde si žiaci
vyskúšali aj tento šport, ktorý patrí medzi
najzdravšie športy a zoznámili sa s jeho
technikou.
Štvrtkový večer strávili žiaci v Snowparku
Lučivná na večernom lyžovaní pri umelom
osvetlení, pre mnohých po prvýkrát. Keďže
počasie v strede týždňa nám nie celkom
prialo, mohli si žiaci užiť pravú zimnú guľovačku vo vyšších nadmorských výškach s
dostatkom snehu na Štrbskom Plese. Večerná činnosť bola tiež pestrá a nechýbali
odborné prednášky ako - biely kódex, lyžiarske vybavenie, nebezpečenstvo a pravidlá pohybu a pobytu na horách, technika
a metodika lyžovania, zdravotnícka prednáška, ale tiež kultúrno- spoločenské súťaže, športové hry a diskotéka.
Na záver lyžiarskeho výcviku sa žiaci zúčastnili lyžiarskych pretekov. Víťazi aj umiestení boli odmenení vecnou cenou aj diplomom. Zdokonaľovací lyžiarsky výcvik splnil
svoj cieľ a všetci zúčastnení odchádzali príjemne unavení a nadovšetko spokojní.
Mgr. Miroslav Javorek
učiteľ TV, ZŠ Komenského

Majstrovstvá sveta v love rýb 2016 vo Svite
Mesto Svit bude v máji 2016 hostiť športové boš Javor, tajomník Slopodujatie svetového významu. V dňoch 26. - 29. venského rybárskeho
mája 2016 sa na rieke Poprad vo Svite budú ko- zväzu, Rada Žilina.
nať Majstrovstvá sveta národov v love rýb udiSvit už v septembri
cou na prívlač (lov dravých rýb z brehu). Očaká- 2015 hostil medzinávame účasť zástupcov približne 17 štátov z celého sveta.
rodný turnaj v love
Organizátorom podujatia je malom Slovensku úspešne zor- pstruhov Trout union
Slovenský rybársky zväz v spo- ganizovali 9 významných me- cup 2 Slovakia 2015,
lupráci s Miestnou organizá- dzinárodných podujatí v špor- ktorý bol zároveň príciou Slovenského rybárskeho tovom rybolove, naposledy v pravou na Majstrovstvá
zväzu vo Svite a podujatie zá- tomto roku to boli 35. MS klu- sveta. Najlepšie sa tu
roveň prebehne s podporou bov v love rýb udicou na plá- darilo slovenským repódiových ocenení a celkovým
vanú, ktoré sa konali v Žiline prezentačným tímom, ktoré v
Mesta Svit.
víťazom tour sa stal taktiež Slorámci
súťaže
vyzbierali
najviac
XIV. Majstrovstvá sveta náro- na rieke Váh,“ uviedol Ing. Luvák - Peter Horňák.
DP
dov v love rýb udicou na prívlač budú zahájené 26. 5. 2016
o 17.00 hod. na Námestí J. A.
Baťu vo Svite. V dňoch 28.- 29. Futbalisti FK Svit zápasom 17. kola IV. ligy skupina sever v Kračúnovciach a následne na
5. 2016 budú prebiehať sa- domácej pôde v nedeľu 20. marca 2016 o 15.00 h s D. Klčovom odštartujú jarnú časť ligy
motné preteky na rieke Poprad s cieľom postúpiť do III. ligy.
so zázemím v areáli Koliby.
Predpoklady na to sú, veď Svit je po 15. ko- Kostelník, Pitoňák, Compeľ, Pekarčík, Vitkaj,
Majstrovstvá sveta budú ukonlách
v jesennej časti ligy a prvom jarnom kole útočníci: M. Tropp, A. Tropp, Chyba, Monka,
čené slávnostným vyhodnotením 29. 5. 2016 o 18.00 hod. na 1. mieste so ziskom 38 b pred Š. Michaľanmi, Barabas, Paulinho, Hazrolli, Dunajčan, útočníci:
opäť na Námestí J. A. Baťu vo ktoré získali o 5 b menej. Ako nás informoval Mičko, Stanislav a Melek.
Cieľom je postup do III. ligy, no zároveň je
jeden z trénerov družstva Milan Jambor (druhý
Svite.
potrebné
v prípade postupu urobiť aj rekonViliam
Nemčko),
družstvo
sa
od
januára
pripra„Pre celú Slovenskú republiku je česť usporiadať toto vovalo v domácich podmienkach, hernú časť štrukciu futbalového štadiónu, ktorý nevyhnutne
podujatie, ktoré je ocenením absolvovali na umelej tráve v Poprade a Sp. Be- potrebuje opravu, vrátane tribúny.
Futbalisti FK Svit chcú podľa M. Jambora
cieľavedomej práce a úspe- lej. Odohrali 8 prípravných zápasov, v ktorých
technickou
hrou a dobrými výsledkami získať
šlo
najmä
o
získanie
zohratosti
a
hernej
istoty.
chov Slovenského rybárskeho
Svit do jarnej časti ligy nastúpi s týmito priazeň divákov, ktorých podporu v povzbudzozväzu na medzinárodnom poli.
-ákOd roku 1999 sme na našom hráčmi: brankári Marušák a Rušin, obrancovia vaní budú potrebovať.

Svitskí futbalisti hrajú o postup
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