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Mestské zastupiteľstvo Svit

Predaj a prenájmy dominovali

Novembrové rokovanie poslancov malo pomerne rýchly priebeh.
Poslanci dostali materiály, ktoré prešli potrebnými procesmi v komisiách a Rade a v drvivej väčšine sa týkali prenájmov, či kúpy pozemkov a výpožičky priestorov.
Mestské zastupiteľstvo vyhovelo žiadostiam stolnotenisového
klubu Adento a Dobrovoľnej požiarnej ochrany o výpožičku MŠH
Iskra Arény na ich činnosť.
Schválili priamy prenájom časti
pozemku pri bytovom dome na
ul. Štúrovej 238 o výmere 653, 50
m² za cenu 0, 10 €/m²/rok. Vyhoveli aj žiadosti Dáši Gubalovej o
prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku na zriadenie očnej
optiky. Prenájom je poskytnutý
ako obchodný priestor za cenu 21,
58€/m²/rok. Ing. E. Maružan požiadal o odkúpenie časti pozemku na Hviezdoslavovej č. 130
o výmere 111 m². Poslanci predaj
schválili za celkovú sumu 6 660, .
€, rovnako ako predaj 28 m² pri
bytovom dome na Kpt. Nálepku
109 žiadateľ ke T. Slobodovej za
cenu 19, -€/m² – spolu 532, -€.
Následne odsúhlasili predaj priľahlého pozemku k bytovému
domu s. č. 109 na Ul. kpt. Nálepku
žiadateľom za celkovú sumu
286,08 €.
Vedúca odd. ekonomických činností A. Balogová podala správu
o hospodárení mesta za 9 mesiacov roku 2014 – poslanci ju
vzali na vedomie. Pokračovali
body týkajúce sa opäť predaja a

prenájmu pozemkov. Śtyria vlastníci bytov v bytovom dome na Ul.
kpt. Nálepku 114 dostali súhlasné
stanovisko parlamentu ku kúpe
častí pozemkov pri ich dome,
rovnako ako ďalší žiadatelia tohto
domu. Poslanci zároveň schválili
zriadenie vecného bremena v
prospech Podtatranskej vodárenskej spoločnosti.
Spoločnosť Lugaro, spol. s. r. o.
požiadala o prenájom časti pozemku pri Kopčeku za účelom vy-

budovania neplateného verejného
parkoviska. Poslanci túto žiadosť
ohodnotili ako prípad osobitného
zreteľa a s prenájmom pozemku
o výmere 133 m² za cenu 1, -€/m²
súhlasili.
Žiadosť spoločnosti MIVA, s. r.
o. o zámenu pozemkov stiahli z
rokovania. Prijali aj uznesenia, týkajúce sa prenájmu priestorov pre
ZUŠ, Technické služby a Notársky
úrad – zariadenia, sídliace v novej
budove MsÚ.
Notárke JUDr. Eve Čabrovej odsúhlasili priamy prenájom priestorov o výmere 85 m² za sumu 28, €/m²/rok. V zmysle VZN o
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Uznanie seniorom od mesta
Ženský zákon v spišskom nárečí v podaní Spišského divadla
darovalo mesto všetkým seniorom k ich sviatku. Pri tejto príležitosti odovzdal primátor mesta
predstaviteľom
organizácií,
ktoré združujú seniorov kytice.
Prevzali ich predsedníčka Klubu
dôchodcov vo Svite B. Točeková, za Klub seniorov Bôrik
A.Tokár, za Jednotu dôchodcov
na Slovensku vo Svite Mgr. M.

Jurčák, za mestskú organizáciu
zdravotne postihnutých Š. Potočková a za Klub ABŠ Ing. M.
Babčáková. (obr. hore) Úsmev
na tvárach divákov vylúdili recitátori Nelka Basariková a Emko
Horčík z MŠ vo Svite (vľavo). Pri
predstavení Ženský zákon sa sálou rozliehal burácajúci smiech.
-redFOTO: L.Mlynarčík
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Vianočná kvapka krvi

Miestny spolok Slovenského Červeného
kríža vo Svite sa obracia na darcov, občanov
a mládež v meste Svit a okolia s výzvou pre
darovanie krvi v akcii„Vianočná kvapka“.
Odber sa uskutoční vo štvrtok
11. 12. 2014 od 9.00 do 12.00 hod.
v Dome kultúry vo Svite.
Keďže sa odber uskutoční v čase od 9.00 –
12.00 hod., prosíme darcov, aby v ten deň
konzumovali len ľahké jedlá a neužívali alkohol. Krv je stále potrebná a nenahraditeľná,
preto príďte podporiť túto predvianočnú akciu, pretože darcov a krvi nikdy nie je dosť.
Ďakujeme.
Mária Zentková
Seniori sa zabávali
ZO JDS vo Svite a Klub seniorov Bôrik pri
príležitosti mesiaca Úcty k starším uskutočnili
v piatok 24. októbra stretnutie seniorov, prvýkrát s tanečnou zábavou. Do tanca hrala
skupina DUO LEGATO a pri veselej zábave
a príjemnom posedení, bohatej tombole,
strávili seniori pekné odpoludnie v sále
Domu kultúry Pod Skalkou. Na záver vyslovili
poďakovanie organizátorom stretnutia a
mestu Svit za ďaľší veľmi príjemný darček.
-ák„Na gazdovstve – náš obchodík“
- tak sa volá nová predajňa potravín v
tzv.Škvarkárni pri Futbalovom štadióne vo
Svite. Otvorená je pondelok až piatok od
5,30-18,00, v sobotu od 6,30 do 12,30 hod.
Ste očakávaní a srdečne vítaní.

Predaj a prenájmy dominovali

hospodárení a nakladaní s majetkom
mesta a majetkom štátu zvereným mestu
súhlasili s prenájmom priestorov pre ZUŠ
a TS mesta Svit za 1,- € ročne.
Kladne sa postavili k žiadosti Spoločnosti Buntavar s. r. o. o prenájom nebytových priestorov v mestskej plavárni z
dôvodu rozšírenia výroby piva. Miestnosť
o výmere 20 m² dostane spoločnosť do
priameho prenájmu za cenu 21, 58/m²/rok.
Na záver prijali rozpočtové opatrenie

vo výške 15 512, -€ na odstránenie problémov, ktoré vznikli počas rekonštrukcie
Ul. kpt. Nálepku - zistilo sa, že štrkové
podložie nebolo uložené pod celým asfaltom a pre kvalitu komunikácie je nutné to
urobiť.
Poslanci schválili zahraničnú cestu primátorovi a trom osobám ním povereným
do družobnej Českej Třebovej na Medzinárodný deň vojnových veteránov v dňoch
10. -12. 11. 2014.

Interpelácie otvoril J. Timkovič – tlmočil
žiadosť lekárov Zdravotného strediska na
úpravu terénu za ich budovou a jeho vyrovnanie. J. Žiak povedal, že do budúcna
sa tam počíta s výstavbou parkoviska, v
súčasnosti však jamy zasypú a terén zrovnajú. M. Smatanová upozornila na naklonenú veľ kú brezu pri Diele Máriinom a
požiadala o jej úpravu, aby nedošlo k
úrazu. Na interpeláciu M. Jurčáka, v akom
stave je možnosť inštalácie výťahu v knižnici primátor povedal, že možnosti financovania z európskych fondov pre obce sú
vyčerpané a momentálne to nefiguruje v
prioritách mesta na najbližšie obdobie. J.
Babčák požiadal o likvidáciu už nefunkčných schránok na odkazy občanov poslancom. M. Martočko sa zaujímal o využitie novej techniky – vysávača lístia – J.
Žiak odpovedal, že sa čaká, až lístie
opadne z celých stromov a potom sa vysaje. M. Bezák sa opýtal, či sa neuvažuje
o vyhlásení referenda vo veci využitia
pozemku po bývalej ZUŠ Pod Skalkou.
Primátor informoval, že architekt pripravuje niekoľ ko viariánt – potom sa bude
konať verejná diskusia.
V závere hlavný kontrolór oznámil, že
petícia občanov z Ul. kpt. Nálepku k rekonštrukcii cesty nespĺňa náležitosti petície, takže ju musí považovať za neplatnú.
-vž-
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Štyri priaznivé novinky z diaľnice pre Sviťanov
V nedávnej minulosti na zasadnutiach Mestského
zastupiteľstva opakovane zaznievali otázky ohľadom premenného dopravného značenia na diaľnici – výhrady voči
tomu, že na smerových tabuliach sa nikde nevyskytoval
Svit. Po dvoch rokoch a strastiplných zdĺhavých rokovaniach
primátora mesta s najvyššími kompetentnými úradmi, kde
prebiehali náročné schvaľovacie procesy, podarilo sa dosiahnuť želaný stav – Svit je už pri vstupe zo západnej
strany križovatkou riadne vyznačený. Našla sa vôľa, financie
a najmä podnikateľská obec v našom meste má zabezpečenú dopravu bez doterajších problémov.
Okrem toho došlo k ďalšiemu významnému posunu zo
strany Národnej diaľničnej spoločnosti – ochrane záhradkárskej osady Breziny zvodidlami. Projektant diaľnice
pôvodne neurčil za potrebné
ich tu umiestniť, ale zamedzenie nebezpečenstvu dopravnej
nehody a ochrana ľudí sú prioritným aspektom. Záhradkárska oblasť je teda plne chránená zvodidlami.
Treťou, nezanedbateľnou a
skvelou novinkou je to, že náš
tunel Bôrik je absolútne prvým
na Slovensku, ktorý umožňuje
prepravu nebezpečného nákladu. Málokto vie, že takýto
tovar (výbušné, horľavé, jedovaté a iné látky), je podľa medzinárodných dohôd plošne
prepravovaný zásadne mimo
akékoľvek tunely. Cez tunel

mali vozidlá s nebezpečným
nákladom zákaz prejazdu. Jazdili cez Svit. Aj pre túto priaznivú zmenu bolo potrebné vykonať
množstvo
analýz,
opatrení, inštaláciu systému
detekcie nebezpečnej látky a
pod. Pre naše mesto tak
vznikla obrovská výhoda, pretože v prípade havárie sa škody
na životoch a majetku mesta
výrazne eliminujú, resp. nevzniknú. Opäť teda krok k väčšej bezpečnosti Sviťanov. A
sme prví na Slovensku !
Poslednou dobrou správou
pre vodičov je to, že celý pravidelný servis tunela sa bude
vykonávať len v noci. Uzávierka tunela na budúci rok sa
bude robiť iba v noci počas
piatku, soboty a nedele s tým,
že cez deň bude tunel prejazdný a premávka neobme-

dzená. Na otázku, prečo sa pri
údržbách neuzavrie len jeden
pás, či jedna rúra, sme dostali
jednoznačnú odpoveď – kvôli
bezpečnosti, ktorá je vždy prioritou.
Všetky tieto zmeny k lepšiemu finančne zabezpečovala
Národná diaľničná spoločnosť.
V Stredisku správy a údržby
diaľnic Mengusovce ( mimochodom – špičkovom modernom zariadení, kde pracuje 70
zamestnancov, z toho 34 vodičov a 12 tunelových špecialistov) sme zistili, že na zimu sú

od sypačov, cez traktory a mechanizmy až po plné zásoby
soli výborne pripravení. Cez
prepracovaný systém deviatich
meteostaníc majú včasné informácie o počasí a najväčším
ich nepriateľom je vietor dosahujúci silu aj nad 100 km/hod.
a súčasné sneženie. Verme, že
uvedené štyri novinky obyvatelia Svitu ocenia, „diaľničiarom“ ďakujeme za skvelé
správy a prajeme úspešné
zvládnutie nastávajúcej zimy !
-vž-

Organizácia volebného dňa

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa
konajú 15. novembra 2014 od 7:00 hod
do 20:00 hod.

Hlasovanie
Hlasovania sa môže zúčastniť:
1. volič, ktorý je zapísaný v zozname voličov príslušného volebného okrsku
2. volič, ktorý sa v deň volieb dostaví do
volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta
jeho trvalého pobytu a predloží rozhodnutie
okresného súdu o vykonaní opravy alebo
doplnení zoznamu voličov
3. volič, ktorý sa v deň volieb dostaví do
volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta
jeho trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname voličov, avšak platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz, doklad o pobyte cudzinca, pobytový preukaz pre
občana európskej únie), preukáže, že má
trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku.
Úprava hlasovacích lístkov
Na hlasovacom lístku pre voľ by poslancov
mestského zastupiteľstva zakrúžkuje volič
poradové čísla jednotlivých kandidátov. Volič
môže zakrúžkovať najviac toľ ko poradových

čísiel kandidátov, koľ ko poslancov má byť
v príslušnom volebnom obvode zvolených, t.
j. 12 poslancov.
Na hlasovacom lístku pre voľ by primátora
mesta zakrúžkuje volič poradové číslo toho
kandidáta, za ktorého hlasuje. Volič môže
zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta.
Volič, ktorý sa nemôže zo závažných,
najmä zdravotných dôvodov v deň volieb
dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať okrskovú volebnú komisiu v ktorej
zozname voličov je zapísaný, o hlasovanie
mimo volebnej miestnosti.
Volebné miestnosti v meste Svit:

VO č.1 Dom kultúry, Námestie J.A.Baťu
č. 198/1
VO č.2 Základné škola, Mierová ul., 232/134
VO č.3 Základné škola, Mierová ul., 232/134
VO č.4 Zasadačka Mesta Svit nad poštou,
Štúrova 275/86
VO č.5 Základná škola, Ul. Komenského
221/2
VO č.6 Kultúrny dom Pod Skalkou, Ul.
Priečna 501/1

Prvý kontakt vám
šetrí čas i nohy
Mestský úrad sídli od 20.
októbra 2014 v novej budove
a jednou z viacerých noviniek je
zriadenie kancelárie prvého kontaktu.
Sídli hneď pri vstupe prvými
dvermi do budovy vľavo a jej
úlohou je nielen vás správne zorientovať a informovať o jednotlivých oddeleniach, ale tu si môžete vybaviť aj prevzatie
a odovzdanie akýchkoľvek tlačív,
ktoré potrebujete v súvislosti
s vybavovaním rôznej agendy samosprávy. Ušetríte si tak „blúdenie“ chodbami a hľadanie tejktorej kancelárie.
I keď všetky najnavštevovanejšie oddelenia sú na prízemí,
v prípade imobilných klientov
vám pracovníčka tejto kancelárie
sprostredkuje stretnutie s požadovaným pracovníkom.
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Takto si vážime našu prírodu?
Mám rád mesto Svit. Odpracoval som tu väčšinu svojho života, vychoval svoje
deti, mám vo Svite mnoho kamarátov a aj svoje záľuby: majstrovanie, záhradku,
chov drobných domácich zvierat a hubárčenie. Pochádzam z malej spišskej
dediny, v ktorej sme žili v úzkej symbióze so zvieratami a prírodou.
Možno preto je môj vzťah k týmto činnostiam
a prírode blízky. Pri mojich prechádzkach po lesoch citlivo vnímam, že sú stále medzi nami ľudia, ktorí si nedokážu vážiť našu prírodu. Porozhadzované sklenené či plastové fľaše, plechovky
či iný neporiadok v lese sú toho jednoznačným
dôkazom. Aj keď treba povedať, že v predošlých
rokoch došlo v tomto smere k výraznému zlepšeniu, veď divoké nelegálne skládky sa už vyskytujú naozaj len ojedinele.
Preto som bol veľmi rozčarovaný, keď som
začiatkom tohto leta vo Svite bezprostredne pri
železničnej trati natrafil na skládku odpadu pomerne veľ kého rozsahu. Tá skládka je priamo
na očiach všetkých cestujúcich na trase Košice
– Bratislava (resp. Praha). Preto som žiadal poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Ivana Zimu,
aby sa informoval, za akých okolností a kým
bola skládka zriadená, či je legálna a či zodpovedá predpisom
o uskladnení odpadu. Celkom ma potešilo, keď ma pán Zima
informoval, že na danú interpeláciu mu Ing. Július Žiak, riaditeľ
Technických služieb (TS) mesta Svit odpovedal, že skládka je už
v podstate zlikvidovaná a že na inkriminovanom mieste zostalo
už iba zopár traktorových pneumatík, ktoré v krátkom čase budú
taktiež zlikvidované.
O to viac ma rozhorčilo, keď som za pár dní opäť prechádzal
daným miestom a skutočnosť tomu nezodpovedala. Skládka
síce bola o niečo menšia, ale určite sa nedá povedať, že už tam
nie je. Stále sa tam nachádza obrovské množstvo fliaš, črepov,

pneumatík a iného nebezpečného odpadu.
Tento stav ma nielen rozčúlil, ale núti ma klásť
si nasledovné otázky: Ako je možné, že na
území mesta je tak dlho nelegálna skládka na
verejnom priestranstve? Ako je možné, že túto
skládku zriadila mestská organizácia?
Ing. Ondrej Kolačkovský

Stanovisko k podnetu Ing. Ondreja Kolačkovského
Pred interpeláciou poslanca p. Ing. Zimu sme vyzvali naše
zmluvné organizácie na zabezpečenie odvozu mimoriadne
vytvorenej skládky. Z ich objektívnych dôvodov nám požadované plnenie neuskutočnili, preto sme vykonali náhradné
riešenie a v čase podania podnetu skládka bola odstránená.
Ing. Žiak Július, riaditeľ TS Svit

Seniori klubu Bôrik oslávili pätnástiny
V Klube seniorov Bôrik Pod Skalkou si slávnostne pripomenuli 15.
výročie vzniku, ktorý sa datuje
k 19. októbru 1999. Toto milé
stretnutie viedol predseda klubu
Alexander Tokár.
Za prítomnosti pána primátora, poslancov MsZ, ved. sociálneho odboru
MsÚ a iných hostí, presne na deň 15.

4

výročia existencie tejto činnej organizácie, rozprúdila sa skvelá zábava.
Postarali sa o ňu domáci muzikanti
z Bystrianky a vzácni hostia z Kamienky – súbor Barvinok. Samozrejme, vystúpením prispel aj spevokol Senior. Primátor mesta ocenil
prácu klubu ďakovným listom a tomuto spolku vyjadril svoju podporu
a sympatie.Organizátori nezabudli na
jubilantov II.polroku
2014 a pripravili
i malú výstavku ručných prác a dekoratívnych predmetov.
Zvolili si nový výbor
samosprávy klubu
a pokiaľ im sily budú
stačiť, budú organizovať podujatia pre
skôr
narodených
i naďalej.
-red-
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Krátko
Strašidielková párty

Nevšedný koncert

Dňa 29.októbra sa v Spolcentre Svit uskutočnil spoločný koncert a výstava
výtvarných prác žiakov dvoch Základných umeleckých škôl vo Svite - Súkromnej základnej umeleckej školy Fantázia a Základnej umeleckej školy
pod názvom Vymaľujme si jeseň hudbou. Vtipné i poučné sprievodné slovo
a pantomimickú etudu si pripravili žiaci Fantázie. Na javisku sa nám predstavili
huslisti, flautisti, klaviristi ktorí zaujali sólovým prejavom. Zaujímavé boli komorné zoskupenia – flautové duo, husľové a gitarové duo, gitarové kvarteto,
štvorručný klavír. Zážitkom bolo aj vystúpenie mladých spevákov. Záver koncertu patril detskej kapele Chrobáci a Ľudovej hudbe Mlátok a Detskej speváckej skupiny Kolovrátok.Účinkujúci boli divákmi ocenení po odznení poslednej Terchovskej piesne búrlivým potleskom. Ostáva nám teda veriť, že
takýchto spoločných koncertov bude v našom meste čoraz viac.
PaedDr. P. Kovalčík, foto J. Lehoczská

Jesenné prázdniny poskytli deťom príležitosť
príjemne prežiť voľný čas s kamarátmi. V Centre
voľného času si dali stretnutie so strašidlami.
Samé si ich tvorili z listov, z papiera, odpadového plastu a netradičných materiálov. Lepili,
strihali, maľovali.
Vedeli ste, že sa dá maľovať aj kladivom, nielen štetcom? To si dáte na výkres list a cez papierový obrúsok klepete kladivom a zelené strašidlo je na svete, ešte mu prilepiť papierové
ruky a harmonikový nos.
Na párty sa stretli čierne vrany s chvostami
z lístia, papierové múmie z roliek a obväzov, zelené strašidlá z papierových tanierov, tekvičky.
A potom sa všetci vyšantili v telocvični pri strašidielkových hrách. Dobrá nálada a smiech boli
najlepším receptom ako nezažiť prázdninovú
nudu.
-nk-

Centrum sa presťahovalo
Už je to tak. Centrum voľného času sa presťahovalo do nových priestorov. Budova mestského úradu prichýlila nielen úradníkov a základnú umeleckú školu ale aj deti a mládež
z Centra voľného času. Bolo to rýchle, ale sťahovanie prebehlo hladko za plnej prevádzky
a v čase, kedy sa naplno rozbiehala pravidelná
činnosť vo viac ako tridsiatich záujmových krúžkoch.
Naše poďakovanie patrí pracovníkom Technických služieb a najmä veľ kej skupine dobrovoľníkov, priateľom, vedúcim záujmových krúžkov, členom krúžkov, rodičom a priaznivcom,
rodinným príslušníkom a všetkým dospelákom,
mládežníkom a deťom, ktorí neváhali a ochotne
a nezištne pomáhali.
A ešte stále pomáhajú. Nie všetko je na svojom mieste, mnoho vecí treba doladiť, zvyknúť
si na nové prostredie. Sme veľmi radi, že nám
zachovávate svoju priazeň. Tešíme sa na ďalšie
stretnutia s vami.
Naďa Kumorovitzová

PRÍĎTE S LAMPIÓNMI!

V pondelok 17. 11. 2014 o 18.00 hod.
sa bude konať 6. ročník Kanadského lampiónového sprievodu.
Pozývame všetky deti aj s rodičmi, aby si
pripomenuli časy dávno minulé.
Zraz bude o 18.00 h pri KD vo Svite Pod Skalkou. Povinná výbava: Lampión so
sviečkou + palica na držanie (cca 50 cm
dlhá) s háčikom na zavesenie lampiónu dostať aj v papierníctve. Tešíme sa na hojnú
účasť!

Mesto Svit
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Predstavujeme
kandidátov
na primátora
MESTA SVIT
PaedDr. Rudolf Abrahám
Dve funkčné obdobia som bol poslancom mesta a následné dve
funkčné obdobia primátorom mesta. Dostatočne som spoznal problematiku mesta, čo som ako primátor využil.
Dnes zaznamenávam, že na kandidátnej listine na primátora kandidujú šiesti, ktorí za
posledné roky žiadnym spôsobom nespolupracovali s miestnou samosprávou, dokonca
neboli ani na jednom zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Suverénne si však trúfajú viesť
toto mesto.
Predvolebné formy ako sebavedomé
úsmevy z veľ kých reklamných pútačov, alebo
účelové zviditeľňovanie sa na športových
a spoločenských podujatiach, neobchádzajúce
ani naše mesto, mne neprináležia. Ja môžem
ponúknuť len výsledky svojej práce.
I keď nie som dokonalý a neomylný, mesto pod mojim vedením
sa zmenilo nielen do krásy, ale i v kvalite a spôsobe života v ňom. To
nepoprie ani môj najväčší odporca. Prácu primátora vykonávam rád
i vďaka dobrému pracovnému kolektívu MsÚ.
V pár riadkoch, ktoré mám k dispozícii, nie je priestor na výpočet
toho,čo sa v meste urobilo, alebo zmenilo. Informáciu o plnení volebného programu a program na ďalšie obdobie kandidátmi Smeru SD vám bol zaslaný zvlášť. Podstatné je to, či to chce, alebo nechce, občan - volič uznať a zohľadniť.
Vážení občania, v mojom prípade je to poslednýkrát, čo si vás
touto formou dovoľujem požiadať o primátorskú dôveru a možnosť
pokračovať v práci primátora i v ďalšom období..
Nakoniec, aj po týchto voľ bách bude platiť to, čo doposiaľ „ Vox
populi, vox Dei – hlas ľudu, hlas Boží“, ktorému sa všetci podriadime.
S úctou
PaedDr. Rudolf Abrahám
nominant Smer-u sociálna demokracia
Dvojstrana s platenou inzerciou. Kandidáti na primátora
Mgr. L. Moravčík a J. Pitoňák túto možnosť prezentácie
nevyužili.
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Vladimír Britaňák
Na funkciu primátora mesta Svit som sa
rozhodol kandidovať z vlastného presvedčenia, pretože Svit si zaslúži primátora, ktorý
bude slúžiť občanom, presadzovať ich záujmy
a riešiť ich problémy, a nie sa podriaďovať
úzkym záujmom sponzorov. Keďže za mnou
nestojí žiaden sponzor platiaci tisíce eur a nepomohol mi nikto vsunúť do úst nacvičené
frázy a heslá, nemám pompéznu reklamu.
Môžem vám však ponúknuť, že spravím všetko, čo bude v mojich silách pre spokojný život občanov mesta Svit.
Moje priority pre rozvoj mesta Svit
• Realizovať v meste opravu tých chodníkov, ktoré ešte neboli
opravené. Revitalizovať tiež chodníky v časti Pod Skalkou.
• Vybudovať byty malometrážneho charakteru.
• Vyriešiť problém parkovania v meste vybudovaním nových parkovísk.
• Vybudovať nové detské ihriská, a taktiež zabezpečiť osadenie lavičiek.
• Podporiť vytvorenie relaxačnej zóny v lokalite Bagrovisko.
• Zabezpečiť zlepšenie prístupu úradníkov mesta k jeho obyvateľom.
• Osadiť presklené dvere na úrade za účelom zvýšenia kontroly
úradníkov zo strany občanov.
• Zabezpečiť bližší kontakt primátora s občanmi mesta a poskytnúť
každému možnosť vyjadriť sa k dôležitým otázkam týkajúcich sa
mesta a jeho obyvateľov.
• Obsadiť zdravotné stredisko väčším počtom odborných lekárov,
čo by malo vyriešiť problémy obyvateľov, ktorí sú nútení dochádzať
kvôli zdravotnému vyšetreniu do okolitých miest.
•Udržať úroveň a celkové fungovanie futbalu v meste minimálne
na doterajšej úrovni.

Zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva v nových priestoroch.

Mesto Svit

Ing. Milan Fecko
Uplynulo už 8 rokov od ukončenia vo funkcii primátora mesta Svit, kde som pôsobil
dve funkčné obdobia. Táto práca bola veľmi
náročná v tom, že sa tvorili administratívne
základy fungovania mesta: územný plán, program sociálneho a hospodárskeho rozvoja a
projektové dokumentácie pre budúci rozvoj
mesta, podľa ktorých bolo možné podávať
žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov
z európskych fondov.
Postupne sme investovali vlastné prostriedky do rekonštrukcie a modernizácie materských škôl a technicky sa pripravila rekonštrukcia bloku C hotela
Mladosť na nájomné byty, vybudovanie futbalového ihriska pri ZŠ
na ul. Komenského a prepojenie Svitu a Popradu cyklistickým chodníkom. Aj keď sa skoro každý rok začínal rozpočtovým provizóriom,
podarilo sa tieto projekty realizovať, neskôr aj projekt na modernizáciu a úsporu elektrickej energie verejného osvetlenia mesta. Samozrejme sme v plnej miere zabezpečovali aj bezproblémový chod
mesta a mestského úradu.
Som si vedomý, že v meste je ešte veľmi veľa problémov, ktoré
je potrebné akútne riešiť a preto, ak budem zvolený, chcem k tomu
pristupovať s plnou zodpovednosťou, transparentnosťou a profesionalitou, na akú ste boli pri mojej práci zvyknutí.
Sú to hlavne oblasti školstva, zdravotníctva, občianskych združení,
združení občanov, ktorým záleží na našom meste a samozrejme aj
spolupráca s podnikateľskými subjektami pôsobiacimi na území
nášho mesta tak, aby to bola obojstranná spokojnosť.
Verím, že spoločne sa nám to podarí, pretože naše mesto potrebuje ku svojmu životu energiu ľudí, ktorú z nich získava cez ich
emócie. A my chceme byť naňho patrične hrdí.
NIET KRAJŠÍCH SLOV AKO SÚ SKUTKY!

11/2014
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Mgr. Vincent Seman
Prečo kandidujem na post primátora?
n Vidím do problematiky mesta, posledné volebné obdobie som pracoval
ako poslanec.
n Mám skúsenosti s riadiacou prácou
vo verejnej správe, pracoval som ako riaditeľ škôl.
n Narodil som sa tu a celý život tu žijem, venoval som sa práci s mládežou,
učil som v meste, pracoval ako tréner
a funkcionár vo FK a venoval som sa aj
iným verejným aktivitám.
n Som presvedčený, že komunálne voľ by by mali byť o ľuďoch
čo pre mesto niečo urobili, robia a robiť chcú. Práve preto chcem
osloviť občanov, aby ľudia vnímali moju kandidatúru ako službu
v ich prospech.
Čo chcem pre mesto urobiť (aké sú moje ciele)?
n Zamerať sa na bežné problémy, ktoré súvisia so zlepšením
kvality každodenného života občanov mesta. Zabezpečiť čistotu,
poriadok, bezpečnosť občanov a kvalitu práce na mestskom
úrade
n Pomôcť mladým ľuďom ponukou šk. zariadení, zvýšiť kvalitu
ZUŠ, CVČ, materských škôl, pripraviť detské jasle,vytvoriť oddychové zóny na športovo-relaxačnú činnosť, skompletizovať
detské ihriská
n Motivovať podnikateľské subjekty mesta na spoluprácu s magistrátom, zjednotiť ich, aby mali záujem o spoluprácu, o to, čo
je potrebné pre občanov (podpora športu, kultúry, služieb)
n Budem žiadať stabilizáciu miestnych daní a cien za odpad
a teplo, znížim výdavky na správu mesta. Nesľubujem, splním.

Ing. Dagmar Vojsovičová
Vážení spoluobčania,
vďaka vašej podpore sa v nastávajúcich
komunálnych voľ bách uchádzam o vašu
priazeň. Som Sviťanka, v našom meste
som prežila detstvo, školské roky a po
vysokej škole som sa tu spolu s manželom
vrátila pracovať a vychovávať našich synov. Počas mojej štrnásťročnej manažérskej praxe som mala možnosť porovnávať život a dianie
v rôznych regiónoch Slovenska.
Kandidovať som sa rozhodla, aby som mala možnosť priamo
realizovať nové nápady a myšlienky. Ponúkam vedomosti a
skúsenosti v oblasti manažovania a financií, kompetentnú
a čestnú správu vecí verejných.
Mojou prioritou bude príprava projektov pre získanie finančných prostriedkov, partnerstvo pre podnikanie, zlepšenie a skvalitnenie služieb poskytovaných mestským úradom. Mojou
prioritou ste vy, občania, bez rozdielu veku. Budem načúvať vašim potrebám a meniť veci vo váš prospech. Dôkazom mojich
úmyslov bude zavedenie „Dňa otvorených dverí u primátorky“
a vytvorenie „Fondu primátorky“, na ktorý budem mesačne odvádzať 15% svojho príjmu.
Zmenu máte vo svojich rukách a aktívnym prístupom k volebnej urne si každý z vás dá šancu pre seba, svoju rodinu, pre
naše mesto.
Ing. Dáša Vojsovičová
kandidátka na primátorku mesta
a poslankyňu MsZ
www.facebook.com/dvojsovicova
vojsovicovadasa@gmail.com
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Naše otázky: Čo teší a čo mrzí našich poslancov?
Onedlho pristúpime k volebným urnám a budeme si voliť
nové vedenie mesta na ďalšie 4 roky. Zároveň sa naplní misia súčasného parlamentu mesta, tak sme sa už tradične obrátili na vašich zástupcov – poslancov, milí občania s dvomi otázkami :
1. Čo zo 4-ročnej práce parlamentu- jeho rozhodovania hodnotíte
ako pozitívne a teda, čo vás z dosiahnutého v meste teší?
2. Je čosi, čo vás naopak mrzí, pretože sa to nezrealizovalo a považujete to za potrebné a dôležité do blízkej budúcnosti?
Nuž a tu sú ich odpovede.
Mgr. Vincent Seman
1.Podarilo sa zachovať a vylepšiť sociálne programy pre občanov. Teší ma aj rekonštrukcia ciest
v meste.
2. Nepokročilo sa vo výraznejšom napredovaní
oddychovo-relaxačnej zóny Bagrovisko, vo výstavbe
detských ihrísk. V poslednom období sa úplne zabúdalo na každodenné potreby občanov, akými sú
poriadok v meste, úprava parkov, kosenie a výstavba
parkovacích miest Mrzí ma aj výrazný nárast financií
na správu mesta. Nepáčilo sa mi hlasovanie v mestskom zastupiteľstve, ktoré bolo pri významnejších finančných projektoch vo
väčšine prípadov na straníckom princípe. Interpelácie poslancov mnoho
krát zostali nevyriešené.

Marián Martočko
4-ročnú prácu v mestskom parlamente hodnotím pozitívne. Myslím si, že sa urobilo toho dosť
v rámci možností, ktoré mesto má, pre spokojnosť, lepší a krajší život obyvateľov nášho omladeného mesta.

Ing. Ladislav Jašš
1. Pri hodnotení futbalového či hokejového zápasu nie je ani tak dôležité, či tenktorý hráč zahral dobre, ak mužstvo prehralo zápas. Teší ma, že vyhratých zápasov
bolo viac ako prehratých, čo sa prejavilo v
dokončených investičných akciách, či zabezpečovaní chodu mesta financiami z
prevádzkových výdavkov. A to občan pozná a vidí...
Za ostatných osem rokov čo pôsobím
ako poslanec, mesto skrásnelo, vynovili sa
školy, škôlky, zrekonštruovalo sa námestie
pred Domom kultúry, či areál autobusovej
stanice, vrátane nákupného strediska.
Cesty a chodníky v meste sa postupne
opravovali, čo stálo nemálo finančných
prostriedkov. Teší ma, že som bol súčasťou
tímu, ktorý to realizoval.
Pozitívne hodnotím vcelku kolektívny
prístup k prejednávaným problémom bez
výraznejších úzko straníckych záujmov. To
ani v komunálnej politike nemá zmysel.
Ak má poslanec pred svojimi voličmi zložiť odpočet svojej práce, tvrdím, že pri
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Mgr. Mária Smatanová
1./V mojom prvom volebnom období, v ktorom som
sa „zaúčala“ do poslaneckej
práce, pracovala som v komisii ZPOZ.V neprítomnosti
primátora alebo viceprimátora bola som poverená sobášením. Za 4 roky náš
mestský parlament doteraz
zasadal 50-krát. Riešili sme
rôzne problémy a bolo pre
mňa neraz neľahké správne sa rozhodnúť. Ale dúfam,
že aj môj hlas prispel k tomu pozitívnemu, čo sa
v našom meste za toto volebné obdobie dosiahlo.
Tešia ma najmä nasledovné aktivity: nové byty príchod mladých rodín, zvyšovanie počtu žiakov
v školách, pribúdanie sobášov – funkčná zdravá rodina je základnou bunkou spoločnosti (len ja som
zosobášila 12 párov). Ďalej modernizácia škôl a školských zariadení, plavárne, detských ihrísk, rozšírenie
športovej haly, rekonštrukcia námestia a Domu kultúry (aj Pod Skalkou), rekonštrukcia poškodených
ciest a chodníkov. Za úspech považujem získanie
a rekonštrukciu historickej budovy MsÚ, úpravu kolumbária, nové zariadenie likvidácie BRO – kompostáreň, ale aj estetickú a funkčnú tržnicu, nové čistiace a umývacie vozidlá v TS (ochrana ovzdušia),
spokojnosť občanov s možnosťou odkúpenia si pozemkov k bytovým domom, realizáciu novej viacúčelovej obradnej a spoločenskej siene v Dome kultúry a nový „Náučný chodník Kimbiark“.
2./ Mrzí ma, že nebolo doriešené parkovanie
v meste, čiže neboli zrealizované parkoviská, neprebehla rekonštrukcia všetkých chodníkov, bágrovisko
ešte nie je oddychovou zónou pre občanov.Určite
je pre seniorov potrebný moderný „Dom dôchodcov“ s kompletnou starostlivosťou a pre mládež
klzisko s chladiacim systémom. .

parciálnych témach som sa snažil presadzovať vecný, konštruktívny a transparentný prístup.
Poslanec musí mať požadované vedomosti a skúsenosti, aby si vedel vytvoriť
vlastný názor, ten prezentoval a ak treba
aj oň zabojoval. Podarilo sa zrealizovať významné akcie, mesto si na to nemuselo
zobrať úver a jediný dôvod, ktorý spôsobil
vykazovanie zadĺženosti, sú vystavané nájomné bytovky, ktorých istinu i úrok splácajú nájomníci. Ako člen finančnej a stavebnej komisie som sa snažil, aby
jednotlivé akcie prebehli transparentne,
hospodárne a zmysluplne.
2. Každý súdny človek prizná, že chcenia
a predstavy každého jednotlivca sú limitované finančnými možnosťami na ich
uskutočnenie. Športuchtiví občania by v
rozpočte privítali viac peňazí na šport, seniori na podporu dôstojného života občanov v starobe, mladšia generácia by privítala kultúru odpovedajúcu jej naturelu a
záujmom. A všetci spoločne čisté mesto,

udržiavané trávniky a upravené
cesty a chodníky.
Takže v nasledujúcom volebnom
období bude potrebné jasne zadefinovať priority
mesta. Na ich realizáciu, podľa podmienok a možností
pripraviť
zmysluplnú projektovú dokumentáciu, tú
vecne posúdiť a spripomienkovať. A postupne realizovať jednotlivé akcie. Či už z
vlastného rozpočtu alebo s prispením eurofondov. Z úrovne mesta bude potrebné
dať občanom viac informácií, aj vo forme
zápisov a uznesení zo zasadnutí odborných komisií, umožniť občanom komunikovať s mestom aj formou elektronického
kontaktu, vysvetľovať konkrétne rozhodnutia, lebo z vlastnej skúsenosti viem, že
niektoré kritiky alebo nervozita vyplývali z
nedostatku informácií, resp. z nesprávnych
informácií.

Mesto Svit
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MUDr. Jozef Timkovič
1./ Tak ako predchádzajúce
volebné obdobia, aj v tomto
volebnom období som po tretíkrát pracoval v komisii zdravotnej, sociálnej, bytovej a verejného poriadku.
Už z hľadiska môjho povolania je pre mňa táto oblasť najbližšia. Veď zdravie a sociálne
istoty občanov sú pre mňa prvoradé. Počas celého volebného obdobia sme riešili
množstvo žiadostí o sociálnu
pomoc občanom, ktorí to naozaj potrebovali. Pri príležitosti
80. výr. mesta Svit a Mesiaca
úcty k starším sme schválili finančné poukážky všetkým dôchodcom mesta, ktorí dovŕšili
vek 65 rokov. Mesto každoročne podporuje činnosť neziskových a charitatívnych organizácii, ale taktiež podporuje
finančne i materiále organizá-

Milan Lopušniak
1./ V tomto volebnom období naše mesto prešlo veľkými zmenami v celkovom
vzhľade vďaka investičným akciám, ktoré iste spomínajú moji
kolegovia..Bolo vykonaných aj
veľa menších zmien pri úprave
vzhľadu mesta - nová čistiaca
technika, projekt kompostárne.
Za veľ ký úspech považujem
presťahovanie Mestského úradu do vlastnej budovy, čím
sa zlepšia podmienky občanom pri vybavovaní náležitostí,
ale aj pracovné podmienky zamestnancom úradu. Mňa
osobne potešili investície,
ktoré boli vykonané pri úpravách športovísk mesta. Zrekonštruované šatne hostí na futbalovom štadióne, rozšírenie

cie, v ktorých sa
realizujú aj seniori. Na základe sťažností
od občanov sa
v komisii riešili
susedské a medziľudské
vzťahy. Starostlivosť o bezpečnosť občanov a
ochrany majetku je na dobrej úrovni, začo treba poďakovať mestskej polícii a jej
vedeniu. Určite k tomu dopomáha aj kamerový systém, pomocou ktorého sa včas podarí
odhaliť porušovateľov verejného poriadku.
Nedá sa prehliadnuť, že
vzhľad mesta sa z roka na rok
mení. Mesto Svit je jedným z
mála, ktoré v každom volebnom období odovzdá nové nájomné byty. Bolo tomu tak aj v
tomto volebnom období. Bola
vybudovaná kompostáreň pre
Iskra Arény a zakúpenie novej časomiery, rekonštrukcia telocvične ZŠ na
ulici Mieru, rekonštrukcie v mestskej
plavárni. Zmeny
ktoré boli vykonané
v meste najviac vnímajú a oceňujú ľudia, ktorí nie sú
obyvateľmi mesta,
ale mesto poznajú.
Za pozitívne považujem aj
to, že sa v meste podarilo
udržať a vylepšiť podmienky
pre vrcholový, výkonostný, rekreačný a najmä mládežnícky
šport. Okrem už tradičných
športových klubov boli založené dva nové kluby - lukostre-

Ing. Ján Drobný
1. Teší ma, že sa podarilo zrealizovať
viaceré investičné akcie. Spomeniem napríklad nájomnú bytovku v rámci hotela
Mladosť, cesty, chodníky, či rekonštrukciu
Iskra Arény. Som tiež rád, že sa po niekoľ kých rokoch podarilo navýšiť sumu určenú na dotáciu pre šport.
2. Bol by som rád, keby dotácie na
šport a kultúru boli v ešte väčšej výške.
Myslím si, že je to reálne. Mrzí ma, že sa
nepodarilo zmeniť systém práce a spôsob odmeňovania na
mestskom úrade tak, aby zamestnanci boli motivovaní a občania
spokojní.
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biologický
odpad.
Mesto sa konečne
dočkalo vlastnej budovy a presťahovalo
sa do vlastných priestorov. Boli opravené
cesty a chodníky na
ulici Štúrovej, Jilemnického a dokončuje sa
ul. kpt. Nálepku.
Každý poslanec pri
hlasovaní dôsledne
zvažuje, za čo zahlasuje, lebo nie je umenie zdvihnúť ruku za populistické projekty, ale potrebné je zvážiť, čo
je pre mesto a občanov najdôležitejšie, či má mesto potrebné financie, aby sa nezadĺžilo. V neposlednom rade je
potrebný na každý projekt konsenzus poslancov. Pri práci poslanca je nevyhnutná vzájomá
komunikácia s občanmi. Som
rád, že som doposiaľ pri svojej
práci spoznal veľa ľudí, ktorým
život v meste nie je ľahostajný,
ktorí za mnou prichádzajú s dô-

verou. Veď len vzájomná komunikácia, inšpirujúce podnety
ale aj kritické pripomienky
umožňujú zlepšovať život v
meste. Za prejavenú dôveru
všetkým ďakujem.

lecký a plavecký,
ktoré už počas
svojej krátkej činnosti dosiahli veľmi
dobré výsledky
v mládežníckych
kategóriách.

com, všetkým účinkujúcim, žiakom a učiteľom našich základných umeleckých škôl. Zvlášť
poďakovanie patrí Malému
mužskému zboru za ich šesťdesiatročnú vzornú reprezentáciu
mesta, nakoľ ko už svoju činnosť ukončili.

Aj v tomto volebnom období
boli na veľmi dobrej úrovni organizované
spoločenské obrady. Boli to zápisy
novonarodených detí, sobáše,
jubilejné sobáše, životné jubileá našich spoluobčanov, pohreby a rôzne slávnostné prijatia hostí nášho mesta.
Poďakovanie za túto činnosť
patrí všetkým zamestnancom
mesta, ktorí sa na tom podieľali, ako aj povereným poslan-

2./ Hoci v sociálnej oblasti sa
za posledné desaťročie toho
urobilo veľa (DOS, ZOS, denný
stacionár), stále je priestor na
zlepšovanie. Je potrebné doriešiť Dom seniorov, ktorý vo
Svite absentuje, taktiež doriešiť
rekreačné stredisko na tzv. "bagrovisku".
Ako lekár by som privítal,
keby v zdravotnom stredisku
bol lekár - diabetológ, ktorého
sa aj napriek veľ kému úsiliu
mesta doposiaľ nepodarilo získať. Vzhľadom k tomu, že na
toto ochorenie trpí veľa spoluobčanov, určite by ich to potešilo a pomohlo im lepšie sa vyrovnávať s týmto ochorením.

Rovnako kladne hodnotím
aj hospodárenie mesta, ktoré
hospodárilo s vyrovnaným rozpočtom a bez úverov.
2. / Mrzí ma, že ani v tomto
volebnom období sa nepohlo
s rekonštrukciou Motorestu,
ktorý výrazne kazí pohľad na
najnovšiu obytnú časť mesta.
Nie vždy a načas bol v meste
poriadok a úprava verejnej zelene na požadovanej úrovni.

JUDr. Marián Bezák
Z môjho pohľadu a skúseností zastávam názor, že Mestské zastupiteľstvo v
uplynulom volebnom období pracovalo
dobre, výsledkom čoho je skutočnosť,
že pre mesto a jeho obyvateľov sa urobilo veľa.
Verím, že občania tieto aktivity primerane zaznamenali a ocenili.
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Naše otázky: Čo teší a čo mrzí našich poslancov?
Ing. Milan Berkeš

Ján Babčák
1. Čo ma teší? To, že sa
podarilo zrealizovať niektoré investície v mestskej
časti Pod Skalkou - parkovisko pri kostole, zrekonštruovala sa centrálna
zóna pred kultúrnym domom a nákupným centrom, prebudovalo sa
detské ihrisko v parku za
KD. Som vďačný aj za
drobné investície (opravy),
ktoré zrealizoval Bytový
podnik, s ktorým bola dobrá spolupráca, ochota
operatívne riešiť problémy ktoré sa vyskytli úprava klubovne pre seniorov, kuchynky na výdaj
stravy, výmena odkvapových zvodov, úprava vstupu
do miestnosti slúžiacej DHZ.
Samozrejme, že som podporil aj investície v
meste, ktoré boli potrebné, či už pre havarijný stav
– napr. strecha na Dome smútku, ulica Štúrova,
atď...ale tu už by som prenechal priestor pre ostatných poslancov. Mojou prioritou bola Pod Skalka aj
z toho dôvodu, že som v tejto časti Svitu bol jediným poslancom.
2.. Mrzí ma, že sa nám nepodarilo zrealizovať prestavbu bývalej ZUŠ Pod Skalkou na Dom dôchodcov
a napokon sa zbúrala, čo ale vytvorilo priestor na
rozumné využitie daného územia. Ďalšia vec, ktorá
sa nepodarila v meste, je zlepšenie práce Technických služieb hlavne v starostlivosti o zeleň - neskorá
kosba, nepostrihané živé ploty, čierne skládky, neporiadok okolo kontajnerov atď... Aby naše mesto
bolo krajšie, tu vidím veľ ký priestor do budúcnosti.

Ing. Ivan Zima

1./ Asi to už spomenuli
všetci moji kolegovia, takže ja
už iba heslovite spomeniem
zopár projektov. Vďaka zdrojom, ktoré sa nám podarilo získať, sa vybudovalo alebo vylepšilo množstvo stavieb či
budov. To azda vidia všetci.
Mesto určite vyzerá lepšie ako
pred pár rokmi. Spomeniem
aspoň Námestie J. A. Baťu pri
Dome kultúry, rekonštrukciu
Štúrovej ulice, budov na nájomné byty, autobusovú stanicu, obchodný dom Billa
alebo prebiehajúcu rekonštrukciu Ulicu kpt. Nálepku.
2./ Vo Svite je mnoho vecí,
ktoré by potrebovali opravu
alebo rekonštrukciu. Určite existuje aj veľa dobrých nápadov
na nové projekty. Myslím si, že
nemá zmysel bedákať nad tým,
čo by bolo, keby bolo. Jedno-
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1. Ako predseda finančnej komisie začnem tak trochu z ekonomickej stránky. Napriek mnohým investíciám, ktoré sa v meste uskutočnili ( moji kolegovia
ich určite rozvinú) a mnohým podporným aktivitám
(plaváreň, športová hala, futbalový štadión, MHD)
celkové finančné zdravie mesta Svit je vo výbornej
kondícii. Skutočne patríme medzi absolútnu špičku
hodnotenia miest na Slovensku v ukazovateľoch ako
je celkový dlh, okamžitá likvidita, splatnosť svojich
záväzkov a pod. To všetko hovorí o efektívnom hospodárení, dobre vykrytých investíciách a kvalitnom
nakladaní s majetkom mesta.
Dobrý pocit mám aj z celkového vývoja mesta. Viem, väčšinou sa hovorí o
samých negatívach a to dobré častokrát nechceme vidieť. Pozriem sa na to
trochu zhora.
Môj 12 ročný pohľad na dobré veci. Máme dnes, dovolím si tvrdiť, jedno z
najkrajších miest na Slovensku. Mesto plné zelene, mesto s minimálnou kriminalitou, mesto s najväčším počtom telocviční na obyvateľa na Slovensku,
mesto s univerzálnymi športoviskami, mesto ktoré má zrekonštruované všetky
verejné nehnuteľnosti (DK, školy, škôlky, MsÚ, športová hala....)
Mesto, ktoré má svoje vlastné zmodernizované zdravotné stredisko, najmenšie mesto na Slovensku s vlastnou krytou plavárňou, mesto kde už
väčšina komunikácií je po rekonštukcii.
Mesto, kde nepoznáme parkovné a parkovať sa dá takmer všade. Mesto s
najväčším nárastom odovzdaných nájomných bytov na Slovensku na počet
obyvateľov.
Mesto s novým centrom mesta, novou bezpečnou autobusovou stanicou.
Mesto, kde za 12 rokov nezanikol jediný športový a kultúrny klub (ak si dobre
pamätám), len ich je možno dvakrát viac. Mesto s aktívnymi klubmi dôchodcov. Mesto so spoluprácou s partnerskými mestami Česká Třebová a Knurow.
Mesto s dobrými ľuďmi.
2. Určite sa dalo urobiť viac. Určite sa urobilo aj veľa chýb. Ale keď robíte,
rozhodujete a nesiete zodpovednosť, chyby robiť musíte.
A keď vás je dvanásť, tak sa k tomu pridáva aj kompromis.
Keďže sa lúčim s prácou v meste Svit, chcem sa v závere poďakovať
všetkým jeho občanom za prejavenú dôveru a podporu. Zároveň novému
zboru a primátorovi držím palce pri ďalšom budovaní a spravovaní mesta
Svit.

ducho urobili sme to, na čo
boli zdroje a čo sme schválili
väčšinou hlasov v mestskom
zastupiteľstve.
Mňa viac mrzia projekty,
ktoré sme síce zrealizovali,
avšak podľa môjho názoru sme
ich mohli zrealizovať inak
alebo kvalitnejšie. Často sme
ako poslanci boli postavení
pred hotovú vec, o ktorej sa už
nedalo diskutovať a hľadať iné
alebo vhodnejšie riešenia. O
tom, aby prebehli aj nejaké verejné diskusie, už nemôže byť
reč vôbec. Stávalo sa, že rozhodnutia vznikali v úzkom
kruhu pracovníkov na mestskom úrade a neraz boli obídené aj odborné komisie mestského zastupiteľstva. Veľmi mi
prekáža, že na schválenie takýchto ‚rýchloviek‘ sa vždy našlo dostatok hlasov a že takýto
postup bol nakoniec odsúhla-

sený. Ako príklad
spomeniem
ostatnú takúto akciu – obradnú sieň
v Dome kultúry. V
tomto prípade
neboli dostatočne
vyhodnotené potreby veľ kých akcií, akými sú napríklad Dni tanca,
vystúpenia SZUŽ
Fantázia, ZUŠ Svit
a základných škôl. Ani oddelenie mestského úradu od obradnej siene nie je šťastné riešenie.
Druhá vec, ktorá mi veľmi
prekáža, je kvalita niektorých
stavieb, resp. dohľad mesta
nad ich realizáciou a priebeh
prípadných reklamácií. Mesto
si v tomto smere počína dosť
neefektívne, čo je, žiaľ, vidieť
na kvalite niektorých realizácií.

Zodpovední pracovníci mesta často prevzali stavby s nedostatkami a ani v
reklamačnom konaní nedokázali urobiť patričnú nápravu.
Následné
náklady na opravy
už,
samozrejme,
bude znášať mesto
a trpieť budú občania, ktorí používajú
daný objekt. Spomeniem zopár takýchto projektov: fontána na námestí, bytovka
oproti zdravotnému stredisku,
byty v bývalej Mladosti.
Budúcemu mestskému zastupiteľstvu preto želám, aby
sa vyhýbalo takýmto chybám a
aby s mestským úradom tvorilo
lepšie komunikujúci celok.
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Čo teší a čo mrzí našich poslancov?
Mgr. Miroslav Jurčák
Pri hodnotení uplynulého volebného obdobia je možné konštatovať,že sa toho
urobilo dosť. Samozrejme, názory, čo
všetko sa malo ešte urobiť sú rôzne, ale
pri celkovom obzretí sa vidieť ako mesto
opeknelo, zveľadilo sa. Veď každý kto tu
žije alebo príde do Svitu vidí ten markantný posun celkového vzhľadu mesta za
4 roky. Ako predseda Jednoty dôchodcov
na Slovensku vo Svite som zásluhou občanov zastupoval aj seniorov mesta
v mestskom parlamente, ďaľší seniori boli
členmi komisií.
Môžem povedať, že spolupráca s vedením mesta, poslancami MsZ, ako i odbornými pracovníkmi sa kvalitatívne posunula
dopredu. Touto spoluprácou a aktivitami
seniorov vo výbore ZO JDS a ďaľších organizáciach sme mohli v priebehu volebného obdobia organizovať aktívny život
seniorov v meste podľa ich záujmov a našich možností. K tým najvýznamnejším akciám patrí novoročné stretnutie seniorov
s poslancami MsZ, návšteva seniorov
mesta u prezidenta a v NR SR v Bratislave,
organizovanie okresných športových hier
seniorov a tematického zájazdu na Liptov

ako i návšteva moderných
pracovísk v a. s. Chemosvit. Osobitnou kapitolou je
vyústenie niekoľ koročnej
snahy ZO JDS vo Svite pri
pomoci starším občanom.
Stalo sa to v roku 2014,
keď pri príležitosti 80. výročia vzniku Svitu, 10. výročia založenia ZO JDS
1 388 seniorov mesta nad
65 rokov dostalo v Mesiaci
úcty k starším finančný príspevok z rozpočtu mesta v hodnote 8,eur. Aj v tomto smere je vidieť,že poslanci
MsZ s vedením mesta si aj takto uctili starších spoluobčanov, za čo všetkým, čo sa
na tom podieľali, patrí úprimné poďakovanie.
2. Samozrejme, že na území mesta je
toho ešte veľmi veľa,čo by sme chceli vylepšiť.To prináša samotný život.Je dobré,
že mesto reagovalo na pripomienky seniorov nanášané buď v zastupiteľstve
alebo aj inou formou a podľa možností ich
realizovali. Do budúcna ja osobne ale i
členovia ZO JDS v spolupráci a obomi

Program podujatí
20.-22.november 2014– Dom kultúry
DIVADELNÁ TEHLIČKA
celoslovenský literárno- dramatický festival pre deti a
mládež- viď plagát na str. 2.
22.novembra 2014 o 18,00 – Dom kultúry
Michalangelo – divadelné predstavenie – viď plagát
str. 13.
27.novembra 2014 o 9,00 – Dom kultúry
ZÁKON ŽIEN – Divadlo na Doske – predstavenie pre
ZŠ Mierová
4.decembra 2014 o 19,00 – Dom kultúry
BEATLES VIANOCE – koncert skupiny Backwards –
viď plagát na str. 12.
5.decembra 2014 o 16,00 – Námestie J.A.Baťu
PRÍCHOD MIKULÁŠA a rozsvietenie vianočného
stromu
11.decembra 2014 o 18,00 – Dom kultúry
AKÝ JE TO SVIT – benefičný koncert pre Samka – viď
plagát str. 13.
16.decembra 2014 o 16,00 - Dom kultúry
VEČER TISÍCICH PRIANÍ – vianočná besiedka ZŠ Mierová
17.decembra 2014 o 14,00 – obradná sieň
PRIJATIE JUBILANTOV za 4.štvrťrok 2014
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klubmi dôchodcov, klubom absolventov Baľovej školy, ZO SZPB a
ZO SZZP mienime takúto spoluprácu s poslancami a vedením
mesta aj naďalej rozvíjať aj v prospech seniorov.
Konkrétne máme na mysli: dostať do priorít mesta napr. vytvorenie oddychovej zóny pred Domom opatrovateľskej služby zo
zameraním na športovú aktivitu
seniorov, občanov a mládeže, obnoviť detské ihriská novým moderným náčiním, vyriešiť čistotu a poriadok
v meste zriadením schránok na exkrementy s pričinením majiteľov psov, viac finančných prostriedkov dať do infraštrukúry
v meste, riešiť parkoviská, jasle i škôlku
pre deti, nájsť lepšie možnosti kultúrneho
a spoločenského vyžitia občanov a mládeže v meste a ďaľšie oprávnené požiadavky občanov.
Som si vedomý, že požiadaviek z radov
občanov ale i mládeže je veľa, no finančné
možnosti mesta je tá druhá vec.
Ja verím, ža v nastávajúcom volebnom
období sa takéto požiavky budú postupne
realizovať.

PROSBA KANDIDÁTOM
Verím, že nielen ja som potešený tým množstvom 9-tich kandidátov na primátora a 46-tich na poslancov MsZ vo Svite. Je to
skutočne výborné, pre mesto a nás-občanov povzbudivé.
Pýtate sa prečo?...
Pretože v našom meste žije 9 ľudí s tvorivými,odbornými, intelektuálnymi a manažérskymi schopnosťami pomôcť mestu rásť,
úprimne sa postarať o ľudí, vložiť všetky svoje schopnosti,vedomosti a kontakty pre blaho nás-občanov tohto mesta.
A takú istú perspektívu nám ponúkajú aj všetci kandidáti na
poslancov, ktorí sa budú snažiť vylepšiť podmienky života bežných
obyvateľov Svitu.
Preto by som chcel poprosiť vás, vážení kandidáti, bez ohľadu
na počet získaných hlasov od voličov, realizujte svoje predvolebné
sľuby a predstavy tvorivými a kvalitnými návrhmi na zasadnutiach
mestského zastupiteľstva a mestských komisií, ktoré sú každý mesiac verejné, vopred na webovej stránke mesta zverejnené.
Veď predsa, všetci chcete to isté – prispieť ku príjemnejšiemu a
kvalitnejšiemu životu všetkých občanov Svitu.
Držím vám palce!
Mgr. Milan Špiner

Únia žien Pod Skalkou vás
pozýva na

VIANOČNÚ VÝSTAVU

ručných prác spojenú s predajom
21. a 22.11. 2014 od 10,00 – 18,00 hod.
v zasadačke nad Poštou vo Svite
Ponúka vianočné ozdoby, medovníky,výrobky z prútia a pedigu, knihy, keramiku, krabičky a kazety,detské pletené ponožky, náramky, šperky, svietniky, ikebany...
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Spoločenská kronika
Z NARODILI SA

Nikola Lazarovská, Lilien Novotná, Ján
Babčák

Y MANŽELSTVO UZATVORILI

Marek Čonka a Žaneta Mirgová, Marius
Danaila a Andrea Zalešiková, Ľuboš Fronc
a Veronika Sokolská, Pavol Gurovič a Anna
Fedorová, Erik Lacko a Martina Pechová,
Miloš Olexa a Alena Dolanská, Milan Petrenka a Lenka Blašková .

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
október

70 ROKOV

Alžbeta Tomečková, Elena Paličková,
Jozef Lopušniak

75 ROKOV

Malvína Benešová, Alžbeta Fabianyová,
Helena Pitoňáková, Magdaléna Vilimová,
Ján Jurčo, Ondrej Zoričák

80 ROKOV

Mária Koželová, Emília Bednačíková, Vojtech Korsák, Štefan Hanudel, Katarína Matejková, Alžbeta Hollá

85 ROKOV

Eugénia Fabková, Katarína Brynczková,
Darina Slaná

93 ROKOV
Jozef Šurjak

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI

= Spomienky

Alžbeta Jurská (55), Ľubomír Stanček (46),
Ján Bacul (71), Michal Kičura (66), Karol
Krchňavý (87), Rudolf Matiščík (71), Alžbeta Labusová (71).

"...bez slnka chlad vanie z hviezdnatej oblohy,
človek je krehký tvor, zranený, úbohý.
Do tmy si zapáli kahanec nádeje,
do duše boľavej spomienky naleje.
V tichosti vyprosme veľ ký dar pokoja,
kým sa nám duše raz naveky nespoja. "
23.10.2014 uplynul rok od náhleho odchodu vzácneho človeka - manžela, otca, deda, priateľa, kolegu,
suseda, známeho – Jána GAJANCA.
Jeho smrť prišla nečakane a bolestivo nás všetkých zasiahla.
Za uplynulý rok neprešiel jediný deň, aby sme si na neho s láskou a
úctou nespomenuli. Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu aj
Manželka a dcéry s rodinami
dnes tichú spomienku.
Dňa 22.11.2014 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš
manžel, otec, dedko a kamarát

VLADIMÍR TURZÁK.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra a syn s
rodinami, vnúčatá Tomáš, Zuzka, Nikolka a Tamarka.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Ďakuje smútiaca rodina.

Príjemné popoludnie
s raketami a loptičkou

Únia žien Pod Skalkou usporiadala 18. októbra
stolnotenisový turnaj. Súťažili sme vo vekových
kategoriách detí, žien a mužov a prežili sme príjemné športové popoludnie. Najlepší boli odmenení a všetci súťažiaci boli pohostení.
Ďakujeme sponzorom - BOP Poprad a Ivane Pavlicovej.
J. Bobulová

Mesto Svit
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Mesto Svit
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov vyhlasuje

výberové konanie

„AKÝ JE TO SVIT...“
Vianočný koncert

pre SAMKA

11.decembra 2012 (štvrtok) o 18:00 hod.
v Dome Kultúry vo Svite

Finančná zbierka z koncertu bude venovaná pre Samka S.,
Účinkujú:
Študenti Konzervatória na Timonovej ul. v Košiciach
Koncert podporili:
Mesto Svit, Kvety Fantázia Svit, SZUŠ Fantázia, SEVEK
spol. s r.o., Socialis spol. s r.o.

Inzercia
Predám, vymením 2 izb. byt vo Svite s balkónom, prerobený
57 m2 za 3 izb. byt, prípadne domček vo Svite plus môj doplatok. Telefón 0918 218 812.

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Komenského
2, 059 21 Svit
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
 odborná a pedagogická spôsobilosť pre danýdruh školy v
zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 vykonanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej
náhradnej formy),
 najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Ďalšie požiadavky:
 spôsobilosť na právne úkony,
 ovládanie štátneho jazyka,
 znalosť príslušnej legislatívy,
 bezúhonnosť,
 komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej
funkcie,
 spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.
Požadované doklady k prihláške do výberového konania:
 prihláška do výberového konania,
 štruktúrovanýprofesijnýživotopis,
 overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 písomné referencie z predchádzajúcej praxe,
 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (v zmysle § 6 ods. 1
písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z.),
 písomnýnávrh koncepcie rozvoja školy,
 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch,
 súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Uzávierka prihlášok je 24. novembra 2014.
Prihlášky s označením „Výberové konanie - ZŠ Komenského 2, Svit NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť
na adresu:
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude
uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené
najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
PaedDr. Rudolf Abrahám, v.r.primátor mesta
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Comenius – návšteva Svitu 15. – 20. 10. 2014

Vitajte na Slovensku!

Welcome to our school – nápis, ktorý sme mali na škole počas piatich dní minulého týždňa. V projekte Comenius sme zapojení už druhý rok, no doposiaľ sme
boli hosťami v zahraničných krajinách my. Tento rok sme sa však stali hostiteľmi.
Niekoľko mesiacov sme sa intenzívne pripravovali na príchod našich vzácnych
partnerov z Talianska, Francúzska, Španielska, Bulharska a Turecka. Radi by
sme sa s Vami podelili o naše zážitky:
15. október 2014 – je tu ten deň. 27
žiakov spolu s ich 12 pedagógmi už očakávame s pani riaditeľ kou, s učiteľ kami
anglického jazyka a našimi rodičmi pred
školou.
16. október 2014 - ráno o 8:00 začína
pre školu obrovská slávnosť. Našich kamarátov vítame typicky slovensky - chlebom a soľou. Keďže cieľom projektu je
upozorniť na zdravý životný štýl, no zároveň posilniť priateľstvá a partnerstvá,
v tomto duchu prebieha celý program.
V dopoludňajších hodinách my, žiaci, pod
vedením našich pedagógov športujeme,
v popoludňajších hodinách vyrábame drôtené srdiečka a maľujeme tašky v tvorivých
dielňach. Pedagógovia si zatiaľ prezerajú
školu, prechádzajú mestom, sú srdečne
prijatí pánom viceprimátorom Milanom
Lopušniakom na Mestskom úrade vo Svite.

V popoludňajších hodinách rozoberajú výsledky úloh zadaných vo Francúzsku,
ochutnávajú čajíky, ale už nám aj plánujú
program stretnutia v Španielsku. Krásny
deň sa končí večerou, ktorej hlavnou hostiteľ kou je naša pani riaditeľ ka.
17. október 2014 – stojíme pred školou
a čakáme na autobus. Odchádzame na
Štrbské Pleso. Lanovkou sa vezieme na
Solisko. Neskutočný zážitok vstupovať do
hmly. Spočiatku máme obavy, či to tak
bude aj hore? Po občerstvení vychádzame
z chatky a neuveríte. Pod sebou máme
nádhernú panorámu malebnej slovenskej
krajiny. Cestou späť nás svojou útulnosťou
a historickosťou očarila Spišská Sobota,
no a hostí zaujalo aj centrum Popradu. Vyvrcholením tohto dňa je obrovská slávnosť
v škole. Naši drahí rodičia pripravili množstvo typických slovenských špecialít, deti

Poďakovanie
Nie v každom čase sa môžeme na uliciach nášho mesta
stretnúť s ľuďmi, ktorí hovoria rôznymi jazykmi. Minulý mesiac
sme mohli začuť taliansky, španielsky, bulharský, francúzsky
a tiež exotický turecký jazyk.
V časoch, keď sme my rodičia našich detí navštevovali základnú školu, neboli také možnosti cestovať, spoznávať iné
krajiny, zvyky, kultúru a nových ľudí.
Vďaka vedeniu ZŠ Mierová a učiteľom anglického jazyka sa
podarilo prihlásiť a zapojiť naše deti do výmenného pobytu
cez Medzinárodný projekt COMENIUS. Mnohé z našich detí
sa už zúčastnili výmenného pobytu v rodinách a teraz bol čas,
keď naše mesto privítalo učiteľov a žiakov zo zahraničia. V spolupráci s pani riaditeľ kou a učiteľ kami anglického jazyka sme
si na spoločnom stretnutí s deťmi a rodičmi pripravili program
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pod vedením pani Vlasty Horňákovej odprezentovali slovenský folklór a vynikajúcu
zábavu pod vedením pána Šoltísa roztočili
naši spolužiaci - heligonkári.
18. október 2014 – dnes máme pred
sebou cestu za dvomi dominantami nášho
Slovenska – Spišský hrad a Košice. Cesta
nám ubieha veľmi rýchlo. V autobuse spolu
komunikujeme anglicky, snažíme sa dohovoriť rukami – nohami. Ide nám to. Máme
pocit, že sme priateľmi už veľmi dlhý čas.
Pani učiteľ ka nás počas celej cesty výkladom v angličtine oboznamuje so zaujímavosťami miest či obcí, ktorými prechádzame. Spolu s kamarátmi prechádzame
zákutiami Spišské hradu, nakupujeme suveníry, sadáme do autobusu - smer Košice.
Čo nás tu čakalo? Návšteva Dómu sv. Alžbety, spoločné foto pred fontánou a divadlom, ale i prehliadka historického
centra Košíc. Je 18:00 a my prichádzame
do Svitu.
19. október 2014 – je tu nostalgická
chvíľ ka lúčenia. Je nám smutno, no zároveň sme naplnení obrovskou radosťou so
stretnutia, obohatení veľ kým množstvom
spoločných zážitkov. Priatelia, ďakujeme
vám. Už teraz sa tešíme na stretnutie vo
februári 2015.
Hasta la vista v Španielsku.
Žiaci ZŠ Mierová, Svit

pre zahraničných hostí. Vyvrcholením bola spoločná večera
v priestoroch jedálne ZŠ Mierová. Spoločnými silami sme pripravili pohostenie v duchu slovenských tradícií, kde sme prezentovali slovenskú kultúru, naše jedlá, folklór.
V mene všetkých rodičov chceme týmto vysloviť veľ ké poďakovanie za úžasný zážitok aj pre nás rodičov, nielen pre
naše deti. Veľ ká vďaka a obdiv patrí p.riaditeľ ke E.Berezovskijovej, pani učiteľ kám B. Ondruškovej, V. Oleárovej, M. Dlugošovej a mnohým ďalším pedagogickým pracovníkom, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na perfektne zvládnutej
akcii. Nesmieme zabudnúť ani na bývalú pani riaditeľ ku L.Szabovú, ktorá bola pri zrode tohto projektu.
Aj keď to stojí veľ kú obetavosť a námahu, deti to posúva
k väčšiemu rozhľadu.
ĎAKUJEME.
Rodičia žiakov ZŠ Mierová Svit
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Fascinujúca výstava „Tutanchamón – jeho hrobka a poklady“
Druhého tohtoročného októbra sme mali možnosť navštíviť v bratislavskej Inchebe
výnimočnú výstavu s názvom Tutanchamón – jeho hrobka a poklady.
Táto výstava je vskutku výnimočná. A to nielen svojím rozsahom, ale aj spôsobom vystavenia exponátov. Návštevník
má možnosť obdivovať viac
ako tisíc presných replík predmetov (vyrobených pod prísnym dohľadom odborníkov)
nájdených v hrobke faraóna
Tutanchamóna. Je všeobecne
známe, že ide o jedinú doteraz
nájdenú nevykradnutú hrobku
egyptského faraóna. Pritom
išlo o faraóna nevýznamného,
ktorý nastúpil na trón vo veku
9 rokov a zomrel vo veku 18
rokov a počas svojej vlády nestihol urobiť nič významné, čím
by sa zapísal do staroegyptských dejín. Ako sa o ňom výstižne vyjadril objaviteľ jeho
hrobky Howard Carter: „Jedi-

nou pozoruhodnosťou v jeho
živote bolo, že zomrel a bol
pochovaný“.
Ale ako bol pochovaný?! S
množstvom pokladov nezmerateľnej hodnoty. Vidieť, hoci
len ich verné repliky, je úžasné.
Chválime i zvolený spôsob ich
vystavenia. Sú vystavené tak,
že návštevník sa ocitá priamo
v Tutanchamónovej hrobke v
Údolí kráľov a exponáty vidí
presne tak, ako ich zazreli ich
nálezcovia – archeológ Howard Carter a jeho mecenáš
lord Carnarvon.
Musíme skonštatovať – výstava naozaj stojí za vzhliadnutie.
Po tejto „megadávke“ sme
ešte strávili nejaký čas v Bratislave. Veď mnohí z nás ju na-

vštívili po prvýkrát. Prezreli
sme si nádvorie Bratislavského
hradu s krásnou panorámou
mesta, navštívili sme Dóm Sv.
Martina, prešli sme starým bratislavským mestom od Michalskej brány cez Hlavné námestie
okolo historickej budovy Slo-

Nádherné chvíle spomínania
September 1952. Po ukončení ZDŠ prichádzajú do Svitu
z rôznych miest a dedín Východoslovenského kraja mladí
ľudia. Nastupujú do ZUŠ /Závodná učňovská škola/ pri n.p.
Tatrasvit do učebných odborov pletiar, mechanik plet.strojov, retiazkovačka, šička a iných... Celkom 100 dievčat a 20
chlapcov - mladých ľudí, plných elánu a chuti dokázať na
svojom mieste budovať republiku a pokračovať v tradícii
Baťovcov.
25.septembra 2014 sa časť
týchto absolventov stretla po
60-tich rokoch,aby si zaspomínali na svoju mladosť a roky
strávené vo Svite.
Zásluhou
organizátorov
pp.Petrova, Pitoňáka, Niguta a
p. Eštvánikovej sa zo 120-tich
absolventov zišlo 27, z toho
21 žien a 6 mužov. S ďaľšími
absolventmi sa nám nepodarilo
nadviazať kontakt, ale veríme,
že do budúceho stretnutia sa
to zmení.
V Diele Máriinom -u p. Medelskej všetkých privítal M.Pitoňák a poprial im príjemný pobyt v meste ich mladosti.
Minútou ticha sme si uctili našich zosnulých spolužiakov.
V krátkom príhovore p.Petrov zdôraznil, že aj keď sme
sa stretli po dlhých 60-tich rokoch,máme z toho radosť a
chuť sa stretávať i v budúcich
rokoch.
Občerstvení sme sa presunuli do a.s. Tatrasvit, kde nám
bola zásluhou majiteľa p.Antala
umožnená prehliadka závodu.

Verte, bolo čo obdivovať,spomínať a porovnávať. Strojné zariadenie prešlo veľ kou inováciou v porovnaní s tým, keď
sme nastúpili do učilišťa. Po
tom, čo sme videli, musíme
konštatovať, že majitelia museli

investovať obrovské finančné
prostriedky do nákupu strojného zariadenia a rekonštrukcie závodu.
Po dobrom obede sa ďalej
spomínalo - na našich výchovných pracovníkov - riaditeľa
učilišťa p.Šulca,učiteľov a výchovných pracovníkov pp.Maravčíka, Kormaníka, Leitnera,
Vrbičana, Geroča,Antala, Petrova,Candrákovú, Slabejovú,
Dugovú a ďalších. A boli to
spomienky len a len dobré, veď
každý z nich nám do života
niečo dal. Plní dojmov a emócií

venského národného divadla
na Hviezdoslavovo námestie.
Čo dodať na záver? Veľ ké
poďakovanie. Komu? Nadácii
Chemosvit, ktorá nám svojím
finančným príspevkom umožnila túto exkurziu uskutočniť.
Bez ich pomoci by bola pre nás
finančne nedostupná. Ďakujeme!
Žiaci 6. a 7. ročníka

sme spontánne
navrhli a
schválili, aby sa stretnutia opakovali každý rok a aby boli prizvaní aj absolventi ročníkov
1953 až 1962.Väčšina z nás pracovala v n.p. Tatrasvit a všetci
sme sa poznali.
Takže už teraz pozývame na
ďaľšie naše spoločné stretnutie,
ktoré sa uskutoční v septembri
2015 vo Svite, aj týchto absolventov. Tešíme sa na Vás!
Úprimne ďakujem všetkým,
ktorí prišli,ale aj majiteľom
a.s.Tatrasvit a pani Medelskej
za výborné služby.
M.Pitoňák
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Sme na vás hrdí, mladí športovci!
Je pozoruhodné, ako naši mladí ľudia reprezentujú svoje mesto na súťažiach regionálneho, celoslovenského, ale i európskeho rozsahu.
Mládež je naša budúcnosť a takáto
forma jej aktivít si zaslúži pozornosť, akej sa jej dostalo od vedenia
mesta, konkrétne primátora,
PaedDr. Rudolfa Abraháma, ktorý
prijal v obradnej sieni MsÚ najúspešnejších talentovaných športovcov.
Vo svojom príhovore ocenil úspechy,
ktoré dosiahli a každému odovzdal gratuláciu a darček. Na prijatí sa zúčastnili
basketbalistky - žiačky, zverenkyne M.
Drobnej, ktoré okrem iných úspechov
získali krásne 2.miesto v celoslovenskej
Kalokagatii. Nechýbali naše špičkové
atlétky Stanka Lajčáková a Lenka Poništová so svojim trénerom Mgr. L. Potočným, ktoré majú celú škálu rekordov,
prvenstiev a medailí z Majstrovstiev SR
i Európy. Pozornosť venoval aj našej
Veronike Chrkavej(na obr.) – mladej
jazdkyni na koni, ktorá vo voltíži obsadila na Majstrovstvách SR pekné 4.
miesto, jej trénerkou je pani Fogašová.
Ďalej to boli mladí lukostrelci: S. Baláž,
K. Cehulová, F. Janík, S. Poláčeková, J.
Habaj, M. Zboinský, D. Ivan, trénujúci
pod I. Šimom a K. Havlíčkom a naša
mladá úspešná cyklistka Diana Cetlová
s predsedom CK Energia Svit J. Niedobom.
Početnú skupinu hostí tvorili aj mladí
plastikoví modelári s vedúcim Leopoldom Klasom- tí úspešne získavajú body,

započítavané do súťaže o Európsky pohár.
Na záver tejto milej slávnosti, ktorá
je najmä morálnym ocenením, zaznelo
prianie:
„Buď te v pohybe a hýbte svetom.
Každý na svojom poli. Tam, kde môžete
dokázať svetu svoju silu!“
Milé mladé talenty - sme na vás hrdí
a ďakujeme za zviditeľňovanie nášho
mesta!
Mgr. L. Mačugová

Denník polície
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n 3. októbra sa mestom potuloval malý
psík, šteniatko, vyhladované, smädné a veľmi
prítulné. Po dobrom psom jedle bol hliadkou
MsP prevezený do útulku v Kežmarku.

Vedúca útulku nám nešťastne oznámila,
že má momentálne 150 psov, plno mačiek a plno problémov.
Havkáčom a mačkám sa zídu: krmivo, deky,
misky, vodítka, obojky, hračky, piškóty atď. Ľudia, ktorí ukážu, že ľudskosť nevymrela a prinesú na útvar MsP vo Svite hoci aj maličkosť
pre tieto nemé tváre, si zaslúžia už vopred
„ďakujeme“.
n 3. októbra parkovalo vozidlo na mieste
vyhradenom pre ZŤP. Vodička tohto vozidla
nemala potrebné označenie, preto sa jej ušla
bloková pokuta.
n 4. októbra neznámy pán z Pod Skalky telefonicky nahlásil informáciu, že traja občania
rómskeho pôvodu rúbu a pília drevo. Pri kontrole Július K. z Mengusoviec ukázal platné
povolenie na rezanie tzv. vývratov, čo korešpondovalo s drevom, ktoré spracovávali.
n 5. októbra bola hliadka upozornená na
rýchlo sa pohybujúce vozidlo po meste. Veľmi
mladý vodič bol zastavený na Ulici Štúrovej a
hliadkou bol poučený o spôsobe jazdy, čo vzal
na vedomie.
n 8. októbra o 20. 00 hod. oznámila pani
Ilona K., že jej 70 ročný ujo odišiel z domu
okolo druhej a ešte sa nevrátil. Bojí sa o neho,
aby sa mu niečo nestalo. Netrvalo dlho a nezvestný sa vrátil sám a v poriadku.
n 9. októbra pracovník SBS z Lidla nahlásil,
že v blízkosti pohostinstva Pod topoľom našiel
neuzamknutý crossový bicykel. Odovzdal ho
na MsP, ktorá ho uložila do skladu.
n 12. októbra v blízkosti športovej haly stálo
odparkované vozidlo cez dva jazdné pruhy,
čím vytváralo prekážku v cestnej premávke.
Po ukončení basketbalového zápasu sa k vozidlu dostavil majiteľ. Svoje vozidlo odparkoval
na Ulici Štefánikovej. Nakoľ ko nebolo zabezpečené rýchlosťou, ani ručnou brzdou, dalo
sa do pohybu a tým vytvorilo v cestnej premávke prekážku.
n 13. októbra sa v blízkosti Spolcentra bili
Radovan Z. zo Šuňavy a G. z Batizoviec. Konflikt začal už v herni, kde sa k bitke pridal Marek
B. zo Šuňavy. Doplatil na ňu Radovan Z., ktorý
upadol do bezvedomia. Hiadka MsP poskytovala poškodenému až do príchodu sanitky
prvú pomoc.
n 14. októbra behal po Ulici Sládkovičovej
vlčiak, ktorý bol hliadkou pomocou svetla z
baterky spoznaný. Zahnala psa do dvora rodinného domu, kde majiteľ psa po otvorení
domu priznal, že vlčiak je jeho. Bola mu bola
udelená bloková pokuta.
n 22. októbra bola hliadka MsP prizvaná
na tunajšie OO PZ z dôvodu identifikácie páchateľa trestného činu krádeže, ktorá sa stala
pri rampe veľ koskladu s nápojmi. Neznámy
páchateľ ukradol z kabíny nákladného vozidla
počas vykladania tovaru väčšiu finančnú hotovosť.
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Chceli sme dosiahnuť viac...
Po výborných medailových umiestneniach aj skvelých výkonoch našich dievčat
v halovej sezóne bolo našou snahou zvládnuť čo najlepšie prechod z haly na
dráhu a zrealizovať takú prípravu, aby potvrdili aj v tejto sezóne pozície slovenských jednotiek vo svojich disciplínach.
U Stanky Lajčákovej sme mali dokonca
veľmi ambiciózny cieľ – po minuloročnom
skvelom úspechu, účasti na Majstrovstvách
sveta atlétov do 17 rokov v Donecku na
100m prekážok, sme sa chceli pokúsiť
splniť limit na tohtoročné juniorské Majstrovstvá sveta v americkom Oregone a to
hneď v dvoch disciplínach, v behu na 100m
prekážok a v 7-boji ! Cieľ odvážny, ale nie
nereálny. Výborne položený základ nám
ale nabúralo zranenie – Stanka mala po
návrate zdravotný problém s chodidlom,
museli sme v tréningu opakovane pauzovať a sezóna pre nás týmto, žiaľ, skončila
! Životná šanca zúčastniť sa dva krát po
sebe svetového šampionátu sa rozplynula.
Aj takýto býva šport...
O vydarenej sezóne však môže hovoriť
Lenka Poništová, ktorú väčšie zranenia obchádzali. 24. – 25. mája sme sa zúčastnili
finále Európskeho pohára družstiev v portugalskom San Antoniu, kde Lenka skončila v skoku do výšky na 7. mieste. Ma
Majstrovstvách Slovenska SAŠŠ si 18. júna
v Nových Zámkoch vybojovala titul za 1.
miesto v skoku do diaľ ky. Aj juniorské
Majstrovstvá Slovenska v Košiciach mali
medailový lesk – v skoku do diaľ ky si opäť
Lenka vo veternom počasí vybojovala titul
majsterky Slovenska výkonom 583 cm
a v skoku do výšky pridala bronz za 3.
miesto. Na Medzištátnom stretnutí juniorských reprezentačných tímov Slovenska,
Česka, Maďarska, Slovinska a Chorvátska

5. júla v slovinskom Slovenj Gradci obsadila v skoku do diaľ ky síce 6. miesto
výkonom 565 cm, no do Svitu si priviezla cennú bronzovú medailu, ako
členka úspešnej štafety na 4x 100m !
Medaila z medzinárodných pretekov
vždy poteší a je patričnou satisfakciou
za mnohoročnú tréningovú drinu.
Darilo sa aj našej atletickej mladi. Na
Majstrovstvách Východoslovenskej oblasti sa Dominik Repka prebojoval
v behu na 60m až do finále, kde obsadil
pekné 3. miesto. Alexandra Bartková
pridala ďalšie dve medaile a to striebro
v behu na 60m prekážok a rovnakú medailu za 2. miesto v behu na 1000m.
Ani cez leto sme nazaháľali, pretože
toto obdobie patrí v našom prípade náročnej príprave na posledné, no pre nás
najdôležitejšie preteky sezóny – Majstrovstvá Slovenska vo viacbojoch. Tento
rok sa znova uskutočnili v Bratislave
27.–28. septembra na štadióne Mladej
Gardy, kam prišli naše dievčatá výborne
pripravené.
V súťaži sa nám darilo, dievčatám pribúdali v jednotlivých disciplínach sedemboja pekné body a na záver sme mohli
spokojne skonštatovať, že Majsterkou Slovenska v 7-boji žien sa stala Stanislava Lajčáková výkonom 4.924 bodov pred striebornou Lenkou Poništovou a bronzovou
Veronikou Austerovou. Situácia, ktorá poteší nadmieru každého trénera – celý stu-

Tomáš, skvelý úspech !!
V závere septembra sa v Poprade konali Majstrovstvá Slovenska v hasičskej šesťdesiatke (beh na 60 m cez prekážky).
Našu Základnú školu Mierová vo Svite úspešne reprezentovali
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peň víťazov obsadili moje zverenkyne
z jednej svitskej tréningovej skupiny ! Nebyť zraneného lakťa pri hode oštepom počas súťaže, mohla mať už teraz Stanka Lajčáková splnený limit na budúcoročné
majstrovstvá Európy juniorov vo Švédsku
! Chýbal už len kúsoček! Nevadí – ešte to
dotrénujeme, motiváciu máme veľ kú.

Z pozície trénera nemôžem jednoznačne
zhodnotiť, aká úspešná bola táto naša
celá atletická sezóna 2014.
Niečo vyšlo – niečo zase nie. Úspechom
je medaila z medzinárodných pretekov
aj celkovo 13 medailí z Majstrovstiev Slovenska v hale a na dráhe. Naše tohtoročné
športové ambície však boli oveľa vyššie.
Chceli sme dosiahnuť viac...
Ladislav Potočný

žiaci Tomáš Štinčík, ktorý v
kategórii mladší žiaci obsadil 1. miesto a Magdaléna Štinčíková, ktorá v kategórii
mladšie žiačky
obsadila 3. miesto.
Tomáš Štinčík sa v tomto
roku zapojil aj do Slovenskej ligy v behu na 60 m
s prekážkami. V októbri sa
v Spišskom Podhradí konalo štvrté, záverečné kolo
Slovenskej ligy, v ktorom
obsadil 2. miesto a spolu
s výsledkami z ďalších
troch súťaží (v júni 2014 v
Spišskej Novej Vsi 2.
miesto a v Púchove 1.
miesto; 4.10.2014 v Púchove 1. miesto) sa umiestnil celkovo na 2. mieste, s rovnakým
počtom bodov ako víťaz. Blahoželáme a sme na Teba i sestru
hrdí!
-vž-

Mesto Svit
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Lopušná opäť ožíva a očakáva vás
Akokoľvek to znie neuveriteľne, lyžiarska sezóna je pred nami a čo nevidieť
budeme vyhľadávať strediská, ktoré nám poskytnú možnosť užiť si ju aj
na lyžiach. Osvedčené a blízke stredisko v Lopušnej doline je ideálne pre
všetkých návštevníkov, Sviťanov, samozrejme, nevynímajúc.
Urbárske spoločenstvo vlastníkov
Lučivnianska
spoločnosť
IVAN
a spol.,p.s., založilo v tomto roku pre
rozvoj športových a agroturistických
aktivít obchodnú spoločnosť Lopušná
dolina, s.r.o, so sídlom v Spišskom Bystrom.
Táto spoločnosť sa dohodla s doterajším vlastníkom Chemosvit, a.s.,

o prenájme strediska s platnosťou od
1.10.2014 a pripravuje stredisko pre
návštevníkov a športových nadšencov
lyžovania zimnú sezónu 2014-2015.
O priebehu príprav, novinkách, cenách lístkov a aktualitách zo života
strediska sa môžete viac dozvedieť na
www.svitlopusnadolina.sk.

Pri príležitosti životných jubileí bývalých hráčov Ing. J.Lehoczkého, majstraČeskoslovenska v roku 1961 (80 rokov), hráča a trénera Ing. I. Preislera (75 rokov), hráča
MUDr. I. Mauroviča a Ing. B. Saka, (70 rokov) odovzdal prezident klubu Ing. J.
Drobný a členovia výboru Ing. Martin Ľach a MUDr. V. Hajduk upomienkové predmety
v podobe basketbalového dresu klubu aj so životným jubileom.
Foto: -ák-

Ilustratívny záber z Loušnej doliny

Po štvrtine
na 4. mieste

Eurovia Slovenská basketbalová liga v prvú
novembrovú sobotu (1. 11.) ukončila 9. kolom
prvú štvrtinu súťaže.Basketbalisti Iskry Svit
v nej skončili na 4. mieste so ziskom 15 bodov,
keď 6 zápasov vyhrali a tri prehrali s celkovým
skóre 779 : 619.
V poslednom 9. kole hostili basketbalistov
z Levíc a nič nenechali na náhodu a sústredeným výkonom zdolali ambiciózny celok v pomere 104 : 61.
O body sa pričinili: Coley 21, Jackson 19,
Vojtek 14, Berkis 13, Smajlagič 11 (Smith 12,
Findura 7, Jugo ml.3, Bachan 2, Míčka 2,
Dratva 0, Fodor 0
Svit do II. štvrtiny vstúpil už v stredu 5. 11.
doma s Interom Bratislava a v sobotu 8. 11. o
18, 00 h hostí Karlovku.V ďaľších zápasoch na
domácej palubovke sa Svit predstaví 22.11
s Nitrou a 29. 11. s Komárnom.
-ák-

Futbalisti po jeseni tretí

Futbalisti FK Svit aj v poslednom jesennom 15. kole IV. ligy, skupina sever, potvrdili dobrú formu a na domácej pôde
si poradili so Svidníkom 4 : 1, góly Barabás 2, Tropp a Stieber (pritom Tropp za
stavu 3 : 0 nepremenil 11-m kop)
Týmto Svit obsadil po 15 kolách tretie
miesto so ziskom 28 bodov a skóre 30 : 15,
keď 8 zápasov vyhral, 4 remizoval a len 3 zápasy prehral.
O góly za Svit sa pričinili: Tropp 9, Jambor
5, Hazroli 3, Barabas 3, Pekarčík, Stieber,
Chyba po 2, Stromček, Gajan, Vitkaj po 1
góle.
Postavenie v tabuľ ke si Svit môže ešte vylepšiť odohratím prvého jarného 16. kola,
ktoré v prípade priazne počasia sa uskutoční
v nedeľu 9. novembra o 13, 00 h,keď hostia
na futbalovom štadióne vo Svite Fintice.
-ák-

Prvý gól do siete Svidníka umiestnil po centri hlavou Tropp.

Foto: M. Jurčák
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