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Čas pokoja, lásky a ľudskosti
Milí spoluobčania,
rozhranie rokov býva obyčajne späté
s potrebou každého z nás, aby sme sa
zamysleli a rekapitulovali uplynulé mesiace. Človek by mal žiť život, ktorého
výsledkom je príspevok do klenotnice
hodnôt spoločenstva, s ktorým zdieľa
svoje bytie.
Je veľa vecí a hodnôt okolo ktorých
sa ľudia pohybujú s bázňou, pokorou
a úctou. Takouto trvalou hodnotou je
určite pre nás naše mesto, jeho história
ale aj súčasnosť. Práve naše mesto je
náš osud, ale i naša šanca. Vzťah Sviťana
k nášmu mestu je formovaný od mladosti a je nielen vecou rozumu, ale predovšetkým srdca. Naša krajina nie je pre
nás posvätná počtom svätých, ale predovšetkým vernosťou k vlasti, podtatranskému regiónu, k zemi a pôde, na
ktorej sa umárali a tvorili dejiny desiatky
predošlých generácií. Takýto vzťah
k našej krajine a k nášmu mestu vyznávam i ja. Vyplýva z mojej úcty k dedovizni nášho národa a k histórii nášho
mesta.
Dovoľ te mi, vážení občania, poďakovať vám všetkým za statočnú prácu, ktorou ste v uplynulom roku prispeli
k tomu, aby sa naše mesto rozvíjalo.
Ďakujem vám všetkým, ktorí ste prácu

vo svojich firmách,
podnikoch a úradoch dobre organizovali i vám,
ktorí ste vykonávali kus svedomitej
práce v prospech
obyvateľov, ale
i návštevníkov,
ktorí zavítali do
nášho mesta.
Prihováram sa
vám v čase príprav na najkrajšie sviatky
v roku, pred príchodom Vianoc. V našich končinách snáď nenájdeme sviatky,
ktoré by boli viac späté s bohatými tradíciami a zvykmi, očakávaniami a túžbami. Svoje domovy zdobíme žiarivými
dekoráciami, pripravujeme prekvapenia
pre svojich najbližších, v kuchyniach rozvoniavajú rozmanité dobroty. Vianoce
sú tiež obdobím stretnutí rodín, priateľov a blízkych. Práve počas sviatkov si
najviac uvedomujeme, po čom túžime,
čo robí nás a našich blízkych šťastnými.
Bývajú aj obdobím, kedy si zvykneme
urobiť inventúry do svedomia, tieto
často nebývajú bezbolestné, ale môžu
sa stať začiatkom novej kvality života.
Prosím vás, nepremárnime takúto šancu
a skúsme racionálne zhodnotiť svoj po-

Krásne a pokojné Vianoce
všetkým čitateľom
praje redakcia
stoj k sebe, svojej rodine, susedovi, ale
aj k celému nášmu spoločenstvu. Pokúsme sa potlačiť negativitu vyplývajúcu
z pocitov zloby, závisti a zášti, pretože
na ceste svojho šťastia nájde hádam
každý poznanie, pre ktoré si vybral životnú cestu práve takú, po akej kráča.
Rád by som vám preto všetkým zaprial, aby bolo pre vás toto obdobie
časom pokoja, radosti, lásky, ľudskosti
a porozumenia v rodinách a v spoločnosti. Aby nežiarili len naše domovy,
ale i naše srdiečka a tváre pri spoločne
prestretom stole. Veselé Vianoce všetkým Sviťanom.
Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta

Mikuláš s množstvom
prekvapení

Veľa faktorov ovplyvňuje úspešnosť podujatí
v meste, tie exteriérové, samozrejme vo veľkej
miere počasie. Všetky hviezdy a okolnosti pomohli k tomu, že tohtoročnému privítaniu Mikuláša v sobotu 5. decembra bolo priaznivo
naklonené.
Ranná hmla sa dvihla, vyšlo slniečko a dopoludnia vo veselom parnom vláčiku cestovali záujemcovia až do Kežmarku. Sprevádzal ich Mikuláš –
pán primátor, vyhrávali harmonikári a najmä deti
zažili nezabudnuteľné veci. Dialo sa tak v réžii SZUŠ
Fantázia.
Na námestí boli už dopoludnia rôzne občerstvovacie stánky, stánky s vianočnými ozdobami a darčekovými predmetmi, prezentovali sa i naše školy
a organizácie šikovnými ľuďmi a ich výrobkami.
Milou novinkou v uliciach mesta boli malí koledníci zo ZUŠ a popoludňajšie animátorské aktivity, ktoré šikovne a zábavne držali v rukách dve
Mirky – Trembáčová a Rodáková zo SZUŠ Fantázia.
Medzi divákmi sa prechádzali rozprávkové postavičky – maskoti Snehuliak, Stromček, Maco a Máša.
Čerti čistili čižmy, v tvorivej dielni CVČ sa vyrábali
Mikuláškovia, namiesto olova sa lial vosk do vody
(Pokrač. na 5. strane)

a veštilo sa, deti sa mohli odfotiť
v anjelovi ale i s ozajstným Mikulášom na záver akcie. Milým“šokom“
pre divákov bola skupina Tambores

z Nitry, ktorá bubeníckou show zaujala každého a úžasné rytmy dostali mnohých do varu. V réžii Milky
Šavelovej naša súkromná umelecká
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Mestské zastupiteľstvo Svitu prerokovalo:

Zámena budov

Novembrové zasadnutie poslaneckého zboru tradične otvoril hlavný kontrolór, ktorý predložil informáciu o plnení
uznesení MsZ a správu o vykonaných kontrolách. Za uplynulé obdobie bolo prijatých 138 uznesení, splnených je 91
a priebežne sa plní 47 uznesení. Zaznelo i konštatovanie, že
na interpelácie poslancov F. Drozda (výstavba detských
ihrísk)a R.Abraháma (predaj pozemkov ZO Breziny) bola
daná interpelujúcim písomná odpoveď.
Nasledoval bod, zaoberajúci stavebnými odpadmi.
Spoločnosť Buntavar, s. r. o.
sa prenájmom pozemkov žiadateľom J. Nemcovi, V. Lazaro- požiadala o prenájom povej, M. Mišovej a M. Zemanovej. zemku pri svojom sídle podniVšetkým žiadateľom poslanci kania za účelom zriadenia parvyhoveli ako prípadom hodným kovacích miest pre zákazníkov.
osobitného zreteľa a pozemky Zastupiteľstvo odsúhlasilo preim prenajali na požadovaný účel nájom časti pozemku za účelom
– prístupový dvor, záhradka či zabezpečenia stáleho zásoboprístupová cesta. Žiadatelia ich vania a parkovacích miest prebudú môcť využívať za cenu vádzky nájomcu, s prihliadnutím
0,10 €/m²/rok. Odsúhlasili aj na zachovanie prejazdnosti pre
prenájom časti pozemku o vý- vozidlá zimnej údržby a vozidlá
mere 9,8 m² spoločnosti TEN- ďalších nájomcov a užívateľov
CER, s. r. o. na Hlavnej ulici za tejto budovy na dobu určitú od
cenu 3 €/m²/rok na výstavbu 1. 12. 2015 do 30. 4. 2016 za
prístrešku za účelom vystavenia cenu 3 €/m²/ rok.
Kladné stanovisko dali i žiatovaru.
Rokovaním Technických slu- dosti manželov Hámorových na
žieb mesta Svit s vedením Ul. I. Krasku, s. č. 886 na predaj
a. s. Chemosvit došlo k dohode, pozemku k ich rodinnému
že od 1. 1. 2016 budú odvoz domu o výmere 309 m² za cenu
a likvidáciu TKO z areálu sku- 19. - €/m²/rok – spolu za sumu
piny podnikov Chemosvit za- 5 871, -€.
Národná diaľničná spoločbezpečovať TS mesta Svit. Túto
skutočnosť poslanci odsúhlasili nosť, a. s. požiadala mesto
Dodatkom č. 1/2015 VZN o odkúpenie pozemku o výMesta Svit č. 4/2004 o nakla- mere 2 390 m², ktorý je priľadaní s komunálnymi a drobnými hlou plochou k stavbe diaľnice

Rozpočet pre budúci rok schválený
Najdôležitejším dokumentom rokovania poslancov MsZ 9.
decembra 2015 bol rozpočet mesta na roky 2016–2018, ktorého schvaľovaniu predchádzala informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ, vykonaných kontrolách, pláne
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 a schvaľovanie VZN č.
1/2016 o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit.
Poslanci toto VZN schválili.

MsZ schválilo Programový
rozpočet Mesta Svit pre rok
2016 a vzalo na vedomie aj rozpočty pre roky 2017 a 2018.
Tento Programový rozpočet príjmovej a výdavkovej časti je postavený ako vyrovnaný vo výške
5 586 900 €. Bežné výdavky na
zabezpečenie chodu Mesta sú
vo výške 5 383 977 €, pričom
výdavkovú časť dopĺňajú finančné operácie výdavkové ako splátky istín úverov ŠFRB vo výške
202 923 €. Príjmová časť zabezpečuje zdroje krytia bežnými
príjmami vo výške 5 416 900 €.
Príjmovú časť dopĺňajú finančné
operácie z fondov Mesta vo výške 170 000 €, čím sa celkový
rozpočet vyrovnáva.
Kapitálový rozpočet bude

predmetom rokovaní a rozpočtových opatrení Mestského zastupiteľstva v priebehu roka
2016 po prehodnotení Priorít
mesta a disponibilných zdrojov.
Rozpočet Mesta Svit pre roky
2016-2018 je zostavený ako
programový a obsahuje členenie výdavkov na 15 programov
vrátane zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov.
Celý materiál je prístupný na
webovej stránke Mesta Svit.
VZN č. 2/2016 rieši financovanie základných umeleckých
škôl, materských škôl a školských zariadení v meste – poslanci ho schválili. V poradí tretie
VZN pre rok 2016 stanovuje
podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trho-
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D1 v úseku Mengusovce-Jánovce (úsek pod diaľničným
mostom vpravo pred vstupom
do obce Batizovce). Poslanci
predaj tohto pozemku schválili
za cenu 55 543,60 € (23,24
€/m²).
Došlo i k doriešeniu dlhodobého zámeru mesta zameniť
budovy bývalého MsÚ a terajšieho sídla OO Policajného
zboru na Štefánikovej ul. Poslanci túto zámenu definitívne
schválili s tým, že Mesto Svit je
povinné zaplatiť rozdiel v cene
zamieňaných
nehnuteľností
podľa znaleckých posudkov vo
výške 32 400 € v prospech Slovenskej republiky – Ministerstva
vnútra. Mesto tak získa objekt,
ktorý po rekonštrukcii môže pritiahnuť do mesta mladé rodiny
a ktorý v spojitosti s MsÚ vytvorí
zaujímavú zónu mesta.
Záverečným bodom rokovania bol problém s prevádzkou
„Arcade bar – herňa“ (sídl. A –
Baba), kde opakovane museli
zasahovať policajné hliadky
a dochádzalo k priestupkom
proti majetku a rušeniu nočného
pokoja, ktoré bolo potvrdené
i petíciou okolo bývajúcich občanov. Uvedené skutočnosti boli
podnetom pre určenie obmedzeného prevádzkového času
tejto spoločnosti a to od 6:00
do 22:00 hod. (predtým bol od
8:00 do 4:00 hod. ) Poslanci
tento návrh podporili.

Interpelácie otvoril J. Timkovič otázkou, v akom štádiu je
oprava interiérov Domu opatrovateľskej služby. Riaditeľ ka
Bytového podniku Svit s. r. o. D.
Meriačová odpovedala, že
k opravám a rekonštrukcii dochádza pri výmene nájomcov,
budova sa renovuje postupne,
vrátane poškodenej vonkajšej
steny domu.
R. Abrahám apeloval na poslancov, ktorí hlasovali za zrušenie uznesenia, týkajúceho sa
jednorázového príspevku pre
seniorov, ktorý bol vyplatený
pred rokom všetkým dôchodcom, na čo dostal prísľub písomnej odpovede. J. Babčák
doplnil, že tento príspevok nebol schválený ako pravidelný –
bol zo strany mesta jednorazovou podporou.
J. Bobulová naniesla potrebu výmeny poškodených
okien v prevádzke masérskych
služieb v časti Pod Skalkou.
V diskusii primátor spomenul
potrebu úpravy príslušného
VZN v náväznosti na opakované sa prípady podomových
predajcov. V súčasnom nariadení vidí právne vákuum.
Po tomto rokovaní prebiehalo
pracovné stretnutie poslancov
s vedením mesta k rozpočtu
na budúci rok, ale i roky 2017
a 2018. Tento významný dokument sa bude schvaľovať na decembrovom zasadnutí dňa 9.
12. 2015.
-vž-

vých miestach – rovnako bolo
plénom poslancov schválené.
Ako prípad hodný osobitného
zreteľa odsúhlasili budúci prenájom nebytového priestoru
o výmere 30,84 m² žiadateľ ke
MUDr. Z. Švaňovej za účelom
zriadenia urologickej ambulancie – v zmysle Zásad prenájmu
za cenu 19, 44€/m²/rok. Odsúhlasili termíny zasadnutí MsR
a MsZ na rok 2016, zhodli sa
na zvýšení odmeny pre hlavného kontrolóra mesta za rok
2015 vo výške 628, -€. Schválili
aj rozpočtové opatrenie č. 26/
2015 - navýšenie bežného príspevku vo výške 10 000, -€ pre
Technické služby mesta Svit. Pre
obidve ZŠ a ZUŠ prijali rozpočtové opatrenie, ktorým budú
môcť svoje prekročené príjmy
použiť na svoje výdavky. V súvislosti s navýšením základného
imania spoločnosti Bytový podnik Svit, s. r. o. o hodnotu odovzdávajúcich staníc tepla a dispečingu poslanci schválili
zmenu zakladateľskej listiny
tejto organizácie. Odsúhlasili

členstvo mesta Svit v združení
CIVINET Českej a slovenskej republiky, ktoré je pre rok 2016
bezplatné a bude slúžiť na pomoc pri riešení problémov v oblasti mobility a prístupu k finančných fondom v programe
CIVITAS.
Poslanec F. Drozd sa vrátil
k predošlej interpelácii, ktorou
poukázal na nutnosť riešenia
elektroinštalácií, resp. revízií
v budove Domu kultúry, ZOS
a DOS. Poprosil poslancov
o podporu pre realizáciu týchto
prác.
M. Bezák sa zaujímal o stav
rekultivácie Štrkopieskov Batizovce, s. r. o. A. Kromková informovala, že v súčasnosti sa rekultivačné práce vykonávajú,
Štrkopiesky doručili návrh zmien
rekultivačných plánov, ktoré
budú postúpené do odborných
komisií.
V diskusii primátor predniesol plán priorít na rok 2016
a všetkým prítomným poďakoval za celoročnú prácu v prospech mesta.
-vž-

Mesto Svit

12/2015

Mládežnícky parlament s projektom v Českej Třebovej
V novembri navštívila skupina mladých ľudí z mládežníckeho parlamentu zo Svitu
partnerské mesto v Čechách Českú Třebovú. Zapojili sa do projektu Poslední
okamžiky války, ktorý v rámci projektov EÚ Erazmus+ pripravili a zrealizovali
českí partneri. Na projekte okrem českej a slovenskej skupiny spolupracovala aj
skupina z poľského mesta Olawa.
Zadaním projektu bolo zozbierať doku- vencov k pamätníku padlých vojakov vo
menty a materiály z posledných dní vojny svetových vojnách.
vo svojom meste alebo štáte a spracovať
ich do prezentácie. Pri svojom výskume na
území mesta Svit okrem historických dokumentov a fotografií čerpali informácie aj
z výpovede pána Vladimíra Rusnáka, ktorý
ako malý chlapec v období vojny žil s rodičmi vo Svite.
Výsledky svojho výskumu odprezentovali
žiakom základných škôl a gymnázia v Českej Třebovej. V získavaní informácií pokračovali aj v Čechách. Pozreli si expozíciu Vojenského múzea v Prahe, navštívili pamätník
obetiam druhej svetovej vojny v obci Javoříčko, zúčastnili sa workshopov s mierovou tematikou a témou holokaustu. Na záver pobytu sa konal pietny akt kladenia

Práca mládežníkov z parlamentu Marka
Habiňáka, Kamily Dulovičovej, Nikoly Poľanovskej a Karola Rybanského na projekte
prispela nielen k rozšíreniu ich vedomostí,
ale najmä k vytváraniu a prehlbovaniu partnerstva s mladými ľuďmi z Čiech a Poľska
prostredníctvom historických skúseností
našich národov.
CVC

Ocenení darcovia krvi Janského plaketou

MUDr. Jánskeho boli ocenení
Ing. Bartek Ondrej, Gontkovič
Michal, Grexa Jakub, Kobiela
Tomáš, Truhan Peter, Kočiš Pe-

kurová Iveta, Dipl. inf. Masarik
Daniel, Matiščík Ľubomír, Michlík Pavol, Mikušová Edita, Mišenda Martin, Šimčáková Helena, Štrbka Peter, Varša
Rudolf, Vilémová Janka, Vraniak
Lukáš.
Ďakujem vám, že ste svojou
krvou ochotní zachrániť život
niekomu inému. Chcem poďakovať aj vašim blízkym a za-

ter, Orolínová Mária, Mgr. Poradová Lucia, Štrbík Ivan.
Bronzovú plaketu prof.
MUDr. Janského prevzali Mgr.
Bodišová Beáta, Černický Peter, Ilavský Boris, Bc. Anastázia
Jablonovská, Jaduščák Ľubomír, Kozák Miroslav, Mgr. Ku-

mestnávateľom, ktorí majú na
tom tiež svoj podiel. Želám vám
aj vašim rodinám veľa šťastia
a zdravia, lebo darovať krv
môžu iba ľudia, ktorí sa pozerajú na svet srdcom.
Mária Zentková,
predsedníčka MS SČK Svit

Súčasná doba prináša so sebou mnohé vymoženosti, ale aj
nečakané, neraz nové a neznáme ohrozenia. Ľudstvo od pradávna spájalo krv so životom a jeho záchrane pripisovalo takmer zázračné účinky. Každoročne desaťtisíce našich občanov
vďačí za svoju záchranu darcom krvi. Každý darca, ktorý dáva
krv, sa pre svoje konanie rozhoduje dobrovoľne.
Koncom novembra tohto
roka bol pre 30 darcov krvi
z nášho mesta slávnostný. V Poprade bolo odovzdaných 18
strieborných, 8 bronzových, 3
zlaté a 1 diamantová Janského
plaketa.
Možnosť darovať krv znamená potvrdenie dobrého
zdravotného stavu, znamená
zdravie. V súčasnej medicíne je
krv nevyhnutná pre úspešné liečenie mnohých chorôb. Nie div,
že spotreba tohto drahocenného lieku stúpa. Bez krvi by
nebolo možné uskutočniť náročné operácie, komplikované
pôrody, transplantácie orgánov
a pod. Darovať krv z čistej lásky
človeka k človeku, z morálneho
presvedčenia, je jedným z najkrajších darov.
Diamantovú plaketu prof.
MUDr. Janského obdržala Dana
Graňáková, ktorá darovala krv
60-krát a je prvou ženou
v meste Svit, ktorá sa môže
hrdiť týmto vzácnym a ojedinelým ocenením.
Zlatou plaketou prof. MUDr.
Jánskeho boli ocenení Ľubomír
Džurňák, Róbert Kostyššák (na
obr. vľavo) a Ján Zachar (v
strede - celkom vpravo Mgr. L.
Moravčík, predseda ÚR ÚzS
SČK Poprad).
Striebornou plaketou prof.
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Šľachetné
skutky
pred Vianocami

Dovoľujem si aj touto
cestou úprimne poďakovať
Nadácii Chemosvit za finančný dar vo výške 800
eur, ktorý poskytla na zakúpenie ambulantného nábytku pre Zariadenie opatrovateľskej služby vo
Svite na Ul. kpt. Nálepku.
Veľmi si tento šľachetný čin
vážime, nakoľko pomôže
skvalitniť naše služby
ťažko postihnutým klientom.
Zároveň patrí obrovské
„ďakujeme“ pánovi Štefanovi Šmálikovi za jeho
osobný dar – nový antidekubitný matrac, ktorý pomôže našim obyvateľom
tohto zariadenia zmierniť
bolesti a skvalitniť ich pobyt
v ňom. Je to naozaj pekný
skutok, hodný našej vďaky.
Sme radi, že stále sa nájdu
ľudia, ktorí nielen v tomto
predvianočnom čase napĺňajú život takýmito činmi.
Ďakujeme!

PhDr. Petronela Bocková
Ved.odd.všeobecnej
vnútornej správy
a sociálnych činností MsÚ
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Nová veterinárska
ambulancia

Oznamujeme Vám, že vo
Svite na Ulici Štúrovej, oproti
futbalovému štadiónu (bývalé
jasle), je nová veterinárna ambulancia, ktorá je otvorená pondelok až piatok od 9.30 – 12.00
a od 14.30 do 17.30 okrem
stredy popoludní. V sobotu je
otvorená od 10.00 do 12.00
hod.

Vianočný predaj rýb

Aj tohto roku si počas Vianočných sviatkov môžete pochutnať na tradičnej rybe z nášho
Rybného hospodárstva vo Svite
Pod Skalkou. Oznamujeme, že
čerstvého pstruha a kapra si
môžete zakúpiť v lokalite známej ako „rybníky“ Pod Skalkou
od 16. do 23. decembra (okrem
nedele) v čase od 10.00 do
16.30 h.

Živé vianočné
stromčeky

VANSOVEJ
LOMNIČKA

Vôňa živého vianočného
stromčeka mnohým z nás pripomína detstvo a tak počas Vianoc siahneme radšej po živom
ako po umelom stromčeku.
Technické služby mesta Svit
ako každý rok, aj tieto Vianoce
po sviatku Troch kráľov budú
zbierať staré stromčeky a likvidovať v Kompostárni.
Prosíme občanov, aby stromčeky vyhadzovali ku smetným
nádobám bez kovu a zbytkov
vianočných ozdôb, z dôvodu, že
stromčeky sa dávajú do štiepkovača.
Technické služby mesta Svit

OO ÚŽS Poprad so sídlom vo
Svite, Podtatranské osvetové
stredisko Poprad a Mesto
Svit organizujú
49. ročník

VANSOVEJ LOMNIČKY
festival umeleckého prednesu poézie a prózy žien

25. 2. 2016 o 15.00 hod.
v Podtatranskej knižnici
v Poprade
pre dievčatá a ženy od 16 – 25
rokov - 1. kat. a nad 25 rokov –
2. kat. Ukážky prednesov majú
časový limit – poézia 6 minút
a próza 8 minút, súťaží sa len
v slovenskom jazyku.

Kladenie vencov

SZPB a Mesto Svit vás pozývajú na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 71.výročia
oslobodenia nášho mesta 28.
1. 2016 o 13:30 pri Pamätníku
padlým v parku pri Spolcentre.

Prihlásiť sa môžete
do 17. februára 2016
na adrese:
Ľubica Kederová
Okresná organizácia ÚŽS
Jilemnického 838/36
059 21 Svit
Kontakt:
052/7755989, 0904 879 926

Stretnutie seniorov
s vedením mesta

INZERÁT

Byliny odstránili hemoroidy a psoriázu.
Tel. 0905 801 108
l Predám 2-izbový byt v
osobnom vlastníctve v Liptovskom Hrádku. Cena dohodou. Č. t. 0914 330 027.

Detský karneval vo februári

Mesto Svit a CVČ Vás pozývajú na veľ ký detský karneval
4.2.2016 o 15,00 hod v Iskra Aréne Svit.

VI. stretnutie seniorov s predstaviteľmi mesta a poslancami
MsZ sa uskutoční vo štvrtok 28.
januára 2016 od 15.00 h. v kaviarni Spolcentra vo Svite na
základe pozvánok ZO JDS.
V programe stretnutia bude informácia o činnosti seniorov
v meste, zhodnotenie činnosti
mesta za rok svojej pôsobnosti
primátorom mesta, ocenenie
osobností za rok 2015 a kultúrny program s posedením pri
hudbe.
-ák-
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Mikuláš s množstvom prekvapení
(Dokonč. z 1. strany)

škola pripravila hlavný program, ktorý predstavil zvyky
a obyčaje okolo Vianoc
a priestor dostali talentovaní
herci, tanečníci, speváci i muzikanti. Sviťanov pozdravil aj
primátor Ing. Miroslav Škvarek s manželkou a s radosťou
konštatoval, že sa naše námestie zaplnilo toľ kými návštevníkmi, poprial prítomným príjemné sviatky. Všetci
radostne privítali Mikuláša,
ktorý nám opäť rozsvietil vianočný strom,finále patrilo
tradične ohňostroju a dobrá

nálada vládla až do večera...
Obrovské poďakovanie
patrí najmä SZUŠ Fantázia za
profesionálny prístup k celej
akcii, rovnako Centru voľného času, Technickým službám za potrebné zázemie,
Sintre, s. r. o., Poprad za
sladké darčeky a Únii žien vo
Svite za medovníčky, množstvu dobrovoľníkov, ktorí nezištne pomáhali a prispeli
k tomu, že Mikuláš potešil
deti i dospelých aj vo Svite.
-vž-, Foto: Peter Kostka
(viac foto na www.svit.sk
alebo na facebooku)
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Únia žien oslavovala sedemdesiatku
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Organizované ženské hnutie v našich zemepisných šírkach sa
datuje od roku 1868 v časoch rakúsko-uhorskej monarchie.
Na Slovensku to bol Spolok slovenských žien Živena so sídlom
v Martine, neskôr Zväz slovenských žien, ktorého prvou predsedníčkou bola Helena Bachratá, po nej sa vystriedali v tejto
funkcii E. Litvajová, D. Kulinová, M. Ferková, E. Mitrová a I. Belohorská, ktorá je v tejto funkcii dodnes. Od roku 1947 sa
spolok žien Živena vytvoril i vo Svite. V súčasnosti je mesto
Svit i sídlom Okresnej organizácie Únie žien Slovenska a jeho
predsedníčkou je od roku 2004 Ľubica Kederová. Spolu s ňou
sme zalistovali v histórii 70 ročnej organizácie, ktorá svoje jubileum oslávila dôstojným slávnostným programom v piatok
20. novembra v Dome kultúry vo Svite.
l Môžeme si pripomenúť počiatky tohto hnutia v našom
meste?
Na čele Živeny v jej počiatkoch stála pani Viera Ryšavá,
neskôr Mária Vraniaková. V písomných záznamoch sa uvádza,
že v roku 1949 usporiadali ženy
Národopisný ples Živeny, oslavy
Dňa detí, karneval a rôzne dobročinné zbierky. V roku 1950
preberá vedenie Živeny vo Svite
Cecília Hlavatá, po nej Mária
Husová a Mária Haberová. Po
zrušení Živeny došlo v roku
1952 k vytvoreniu nového výboru pod vedením M. Žitvajovej, neskôr ho viedla p. Kendrová, J. Hložková a Z.
Bieliková.

l V roku 1967 vznikla okresná organizácia Slovenského
zväzu žien (ďalej SZŽ). Ako
vyzeralo ženské hnutie v našom meste v tých časoch?
Boli to nesmierne aktívne
roky s bohatou členkou základňou. Prvé organizácie vznikli
v Tatrasvite, Chemosvite a Pod
Skalkou. Postupne pribúdali
ďalšie a v roku 1973 vznikol
Mestský výbor SZŽ. Zmenou spo-

ločenských podmienok v roku
1989 došlo k zániku niektorých
organizácií v meste a ostali len
dve.
l Môžeme si pripomenúť
mená žien, ktoré mali významnejšiu zásluhu na živote
tohto hnutia?
Vo Svite to bola Alena Domenová, od roku 1994 som
predsedníčkou ja. Pod Skalkou
začali v tomto hnutí aktívne pracovať Anna Hozová, Elígia Bučinová, Margita Padyšáková,
Božena Šmihulová, Alžbeta
Majkutová, Marta Kozubíková.
Združovali sa pod vedením
Anny Kolárikovej, Moniky Muránskej, Marty Čendulovej. Od
roku 1988 bola 20 rokov predsedníčkou Mária Černajová
a od roku 2008 túto najpočetnejšiu organizáciu v okrese vedie Jana Bobulová.
l To sú teda niektoré mená.
Čo sa za nimi a ich pôsobením
skrýva?
Sú to stovky akcií, ktoré mali
spoločenský, charitatívny a humánny cieľ. Prednášky, besedy,
kurzy, športové turnaje, fašian-

gové stretnutia, burzy detského
ošatenia, zbierky pre sociálne
slabých, pre zakúpenie prístrojov v zdravotníctve, rôzne brigády, súťaže ako Vansovej Lomnička, O najkrajšiu kraslicu,
Žena roka, Spieva celá rodina,
pomoc chorým a bezvlánym
a množstvo iných podujatí. Toto
všetko len potvrdzuje zmysluplnosť našej organizácie.

l Toto všetko ste dokázali
iste s potrebnou podporou.

Komu vďačíte za pomocnú
ruku?
Isteže – najmä MsÚ vo Svite
a všetkým jeho doterajším primátorom, vedeniam priľahlých
obcí Batizovce, Štôla, Gerlachov a Mengusovce, mestským
školám, knižnici, Osvetovému
stredisku v Poprade, mestským
firmám a inštitúciám, ale najmä
našim členkám, ktoré robia prospešnú činnosť pre svoje okolie.
Za rozhovor poďakovala
V. Žoldáková

Pri príležitosti 70. výročia založenia Únie žien Slovenska boli v prítomnosti a z rúk predsedníčky Krajskej organizácie ÚŽ v Prešove Anny Capovej ocenené Mária Bartková, Marta Čendulová, Mária Černajová, Zuzana Ilčíková, Mária Reľovská – bývalá
predsedníčka OO ÚŽ v Poprade, Mária Stanová, Mária Rekeneiová, Helena Škyrtová a Eleonóra Zacharová. Obdržali Ďakovné
listy, darčeky, kvety a gratulácie aj od primátora mesta Ing. M. Škvareka a Ľ.Kederovej. Pre M. Čendulovú a M. Stanovú ocenenie prevzala J. Bobuľová (4. sprava).
Foto: P. Kostka
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Blížia sa najkrajšie sviatky v roku a väčšina z nás sa na
ne už začína pripravovať. Vianočné sviatky sú označované za sviatky pokoja a hojnosti, no majú aj svoju odvrátenú tvár v podobe nadmerného nakupovania,
plytvania potravinami a tvorby odpadu. Vianočné
sviatky sú obdobím, v ktorom vzniká najviac odpadov
v roku. Pri zodpovednom prístupe však môžeme náš
negatívny vplyv na prostredie výrazne znížiť. Prinášame vám niekoľko tipov, ako si spraviť „zelené“ Vianoce a pri tom nezaťažiť naše životné prostredie.
Hrá: Hudobná skupina SONUS.
O príjemnú atmosféru sa postarajú,
ľudový rozprávač JOŽKO JOŽKA,
moderátor, ľudová hudba a členovia FS Jánošík
Vstupné: 32 €, v cene: prípitok, predjedlo, 2x večera,
káva, víno, nealko a slané.
Rezervácia vstupeniek na tel. čísle: 0915 438 681
Predpredaj: každý piatok v čase od 18:00 do 20:00 v
Dome kultúry vo Svite

Rozžiarený 16 metrov dlhý kamión Coca Coly potešil 10.decembra na námestí najmä stovky detičiek, ktoré sa mohli
so Santa Clausom odfotiť. Výťažok z predaja v stánku bude
odovzdaný Zariadeniu opatrovateľskej služby vo Svite.
Foto: Peter Kostka

Vývoz komunálneho odpadu
Zmena!
Zmena!
Zmena!

cez vianočné sviatky

22.12.2015 Svit
23.12.2015 Pod Skalkou
26.12.2015 kontajnery
2. 1.2016 kontajnery

Vývoz separovaného zberu

24.12. 2015 vrecia sklo
Zmena! 26.12. 2015 kontajnery papier a plasty

EKO okienko

Tipy na Vianoce:
l Neplytvajte jedlom a kupujte len to, čo skutočne
skonzumujete.
l Nekupujte potraviny balené v plastových obaloch.
l Uprednostnite nápoje
balené v skle alebo ľahko recyklovateľných materiáloch.
l Kupujte miestne produkty, ktoré nemuseli precestovať polku sveta.
l Vytvorte darčeky vlastnoručne z prírodných materiálov.
l Kúpte vianočný stromček
v kvetináči. Vydrží vám niekoľ ko rokov a cez rok vám
skrášli záhradu.
l Využívajte ozdoby vyrobené z prírodných materiálov.

l Požívajte LED ozdobné
svetlá, ktoré spotrebujú výrazne menej energie.
l Používajte na balenie
darčekov recyklovaný papier
alebo papier s certifikátom
FSC, PEFC (tieto certifikáty
označujú výrobky z dreva pochádzajúceho z ekologicky
pestovaného lesa).
l Baliaci papier na darčeky
netrhajte, použite ho znova
pri inej príležitosti.
l Nepoužívajte jednorazové ozdobné utierky.
l Vianočné pozdravy posielajte elektronickou formou.
l Nevyhadzujte vianočné
stromčeky do koša.
l Dôsledne separujte odpad.
l Šírte environmentálnu
osvetu vo svojom okolí.
Radim Tomáš, OZ Ekotón

Výstava Návrat dážďovníkov

V priebehu decembra sa v mestskej knižnici uskutoční výstava s názvom Návrat dážďovníkov, ktorá sa bude venovať
pre väčšinu ľudí neznámej, ale o to aktuálnejšej problematike
ochrany vtákov a netopierov žijúcich v budovách. Výstava je
organizovaná Občianskym zdužením Ekotón v spolupráci
s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením.
Na výstave si budete môcť prezrieť panely s informáciami
o týchto užitočných živočíchoch a problémoch, ktorým v poslednej dobe čelia a zoznámite sa s možnosťami ich ochrany.
V rámci výstavy sa bude konať každý piatok o 16:00 prednáška a premietať film o živote dážďovníka tmavého.
Srdečne vás na výstavu pozývame.
-rt-

UPOZORNENIE - Znečistenie ovzdušia malým zdrojom - oznámenie údajov za rok 2015
Podľa § 6, ods.4 a § 8 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, Mestské zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie /VZN/ mesta Svit č. 3/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia,
ktoré nadobudlo platnosť dňa 24. apríla 2014.
Poplatok podľa VZN platia
právnické a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré
prevádzkujú malé zdroje znečistenia, ktorými sú stacionárne za-

riadenia na spaľovanie palív s
tepelným príkonom nižším ako
0,3MW s výnimkou lokálnych
kúrenísk v bytoch, bytových domoch, rodinných domoch a v

stavbách na individuálnu rekreáciu, ktoré majú tepelný príkon
do 50 KW a nie sú využívané na
podnikateľskú činnosť.
Prevádzkovateľ
malého
zdroja oprávnený na podnikanie je povinný oznámiť každoročne do 15. februára MsÚ vo
Svite úplné a pravdivé údaje
potrebné na určenie výšky poplatku, podľa skutočnosti uply-

nulého roka. Za nesplnenie povinnosti v označení údajov
uloží mesto prevádzkovateľovi
malého zdroja znečistenia pokutu do 663,88 eur.
Tlačivá na stiahnutie sú prístupné na internetovej stránke
Mesta Svit a MsÚ Svit, kanc. prvého kontaktu na prízemí alebo
kanc. č. 134, Hviezdoslavova
269/33, 059 21 Svit.
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Seniori sa vedia dobre zabávať

Po minuloročnej pozitívnej odozve na stretnutie seniorov mesta pri hudbe a
tanečnej zábave aj tohto roku zorganizovala ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite v spolupráci s ďalšími organizáciami zaoberajúcimi sa seniormi
podobné milé podujatie.
Uskutočnilo sa v sobotu 7. novembra
v Dome kultúry Pod Skalkou. Seniori
medzi sebou privítali primátora mesta
Ing. M. Škvareka, prednostu MsÚ Ing.
S. Kopčáka, predsedu OO JDS v Poprade J. Surmíka a príležitosť stretnúť
sa so seniormi využil i poslanec Národnej rady SR PaedDr. Peter Šuca.
Seniori ukázali že sa vedia baviť!
V družnej zábave pri hudobnej produkcii
skupiny OTO z Pod Skalky si rýchlo oživili svoje tanečné schopnosti a spoločne
si aj zaspievali. Vďaka bohatej tombole,
do ktorej prispeli aj Popradské tlačiarne
v Poprade, P. Šuca a cukráreň Adriana
sa po šiestich hodinách zábavy len ťažko
rozchádzali do svojich domovov. Ale
s radostným úsmevom, že o rok sa stretneme opäť.
-ák-

Spoločenská
kronika
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Z NARODILI SA

Arminius Zibura, Oliver Kic, Mia Zoričáková, Sebastián Pecha, Simona Bangóvá, Adela Plšíková, Marcus Pecha, Oliver Kic, Magdaléna Bachledová, Adela
Klusková

Y MANŽELSTVO UZATVORILI

Peter Paučík a Petra Mišlinská, Ľudomil
Kostolník a Denisa Kokyová, Michal Kadlót a Veronika Fedorčáková.

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
november

70 ROKOV

Ondrej Závacký, Cecília Šmelková, Anna
Lukáčiová, Jozef Grainda.
75 ROKOV

Miluláš Vaľ ko, Ján Nosko, Alžbeta Závadská, Július Kušiak, Alžbeta Kozáková,
Ondrej Maniak
80 ROKOV
Katarína Solusová, Emil Praženka.
85 ROKOV
Terézia Tropová, Anna Tkáčová, Mária
Süsová.
90 ROKOV
Helena Jozefčáková, Tomáš Klimo
93 ROKOV
Anna Gavalerová
94 ROKOV
Alžbeta Kumorovitzová

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Anna Jurčová (72), MUDr. Július Turčan,
CSc. (61), MUDr. Eva Slavkovská (85).
Za jedným stolom zľava poslanec NR SR P. Šuca, predseda ZO JDS vo Svite
M. Jurčák, predseda klubu seniorov Bôrik A. Tokár, predseda OO JDS v Poprade J. Surmík a primátor mesta M. Škvarek.

Čarovný čas Vianoc
Po celom roku plnom povinností a každodenných starostí sme opäť pred prahom
najkrajšieho obdobia roka – Vianočných sviatkov - času otvárania ľudských sŕdc, radosti, veselosti, porozumenia a štedrosti. Čas, keď sa môžeme na chvíľu zastaviť,
zabudnúť na každodenné povinnosti v práci. Tento čarovný čas milujú nielen naše
deti, ale aj my dospelí. Vychutnávame si pokojnú atmosféru prevoňanú vianočným
pečivom, škoricou, ihličím a inými dobrotami.
Tešíme sa na to, že rodina sa zíde za štedrovečerným stolom, kde panuje príjemná
a povznesená nálada, nehovoriac o čase a atmosfére rozbaľovania vianočných darčekov a prekvapení. Vianoce sú magickým časom, kedy si uvedomujeme, že sú to
sviatky domova, rodiny a spomienok. Človek potrebuje k životu práve lásku, dobrotivosť, pochopenie a vľúdnosť. Dôležitý je pocit, že máte v blízkosti seba spriazneného človeka, ktorý vám rozumie, vie a chce vám pomôcť. Preto nezabudnime
ani na tých, ktorí to šťastie nemajú a aspoň troškou prispejme aj im k prežitiu týchto
krásnych sviatkov.
Želáme vám, aby sa splnili vaše priania, očakávania a aby sme po skončení sviatkov
mohli povedať : „Prežili sme najkrajšie Vianoce!“
Do nového roku 2016 vám chceme, milí vlastníci a nájomcovia bytov, zaželať pevné
zdravie, lásku vo vašich rodinách a v osobnom žití, šťastie, radosť a pokoj!
Kolektív BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s.r.o.

= Poďakovanie
Dňa 26. novembra
2015 sme odprevadili
do večnosti našu
drahú
manželku,
mamku, starú a prastarú mamku
Annu Jurčovú.
Chceme sa touto cestou úprimne poďakovať dôstojnému pánovi farárovi Štefanovi Vitkovi, diakonovi
Karolovi Levovi Irgangovi, ich asistencii,
za MsÚ Veronike Žoldákovej a Pohrebným službám vo Svite za dôstojné vykonanie tejto rozlúčky. Zároveň ďakujeme
všetkým, ktorí ju prišli odprevadiť za ich
účasť, prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Manžel Ján, dcéry Anna
a Markéta s rodinami
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Keď strašidlám straší
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Už samotný názov vám určite niečo napovie. Ten totižto
úplne presne charakterizuje to, čo sa tam odohrávalo. Išlo
o školskú akciu, ktorú zorganizoval školský klub na ZŠ Komenského vo Svite. Bola určená deťom, ale aj rodičom, príbuzným a všetkým, ktorí sa majú chuť baviť.
Atmosféra bola výborná. Telocvičňa sa v priebehu pár minút
zaplnila malými – veľ kými strašidlami, maskami, tekvicami, hudbou, smiechom. Bolo krásne sledovať usilovných rodičov ako vyrezávajú, zdobia, súťažia, bavia sa a zapájajú do všetkých aktivít.
Neodradila ich ani cesta odvahy, ktorá končila v pivničných priestoroch. Naopak, tá bola pre každého, kto ju absolvoval, tým najlepším zážitkom večera.
Slovenské bosorky, ktoré strašili s veľ kým nasadením vyzerali
skôr zábavne. V niektorých prípadoch sa viac zabávali a strašili
deti. Reakcia bola aj opačná, ale o to šlo. Je to pozitívne, že
„strašenie“ zostalo len zábavou.
ZŠ Komenského

Po stopách Ľudovíta Štúra

Základná škola na Komenského ulici mala 28. októbra netradičné vyučovanie. Všetky aktivity sa sústredili na jedinú
osobnosť.
Dvesto rokov uplynulo odkedy sa narodil významný slovenský básnik, jazykovedec,
novinár a politik – Ľudovít Štúr.
Mnohí dospelí si určite uvedomujú jeho historický význam.
Ako je to ale s našimi ratolesťami? Raz vidieť je lepšie ako
stokrát počuť. Po podujatí,

ktoré zorganizovali učiteľ ky slovenského jazyka v spolupráci
so žiakmi pre 7., 8. a 9. ročník,
im tento národný buditeľ už nebude cudzí.
Ich putovanie sa začalo na
Evanjelickom lýceu v Bratislave
a skončilo sa v Modre. Kto iný
by mohol lepšie sprevádzať

triedy priestorom a časom než
Adela Ostrolúcka, ktorej úlohy
sa vynikajúco zhostili žiačky
týchto tried. Žiaci si na jednotlivých stanoviskách prostredníctvom pútavých aktivít a prezentácií zažili prierez života
tejto významnej osobnosti.
Počas jeho štúdií si vyskúšali
písanie pierkom, prijímali slovanské mená na Devíne, boli
svedkami jeho ľúbostných
vzplanutí, uzákonili spisovnú
slovenčinu, búrili sa proti jeho
odvolaniu z Katedry česko-slo-

venskej, tvorili Slovenskje národňje novini, hlasovali na
Uhorskom sneme a v neposlednom rade bojovali v revolúcii.
Na záver si overili, koľ ko vedomostí sa na nich počas tejto zážitkovej vyučovacej metódy nalepilo. Žiaci vyplnili vedomostný kvíz a vyhodnotenie sa dozvedeli po jesenných prázdninách. Najlepšou triedou sa
stala 9. B a aj touto cestou jej
blahoželáme.
S. Starinská

Beseda so spisovateľkou a najlepší čitatelia
V stredu 11. novembra sme v knižnici pripravili pre našich čitateľov –
seniorov besedu s novinárkou a spisovateľkou PhDr.Evou Potočnou.
Napriek tomu, že tvorí noviny Chemosvit a tiež Mesto Svit, málokto vie, že sa
zaoberá aj históriou a vyšlo jej sedem publikácií: Slovensko – pohľadnice s charizmou času, Kupeľná obec Vyšné Ružbachy,
Dotyky Slovenského raja, Rožňava – mesto
s výhľadom, Kúpele odviate časom: zaniknuté kúpele na starých pohľadniciach, Ako
vznikali turistické chaty a útulne na Slo-

vensku a Chorvátsky Grob návraty a cesty. Samozrejme,
podieľala sa aj na tvorbe kníh
História jednej myšlienky a Chemosvit –
80 rokov úspešnej cesty. Preto sme s veľkým potešením predstavili našu regionálnu
autorku a jej tvorbu účastníkom podujatia.
O to viac, že je zároveň veľmi milá a príjemná spoločníčka.

Súčasťou podujatia bolo i vyhlásenie najaktívnejších čitateľov za rok 2015. V kategórii seniorov sa na 1. mieste umiestnila
pani Jana Benková, druhá bola pani Elena
Trhajová a tretia pani Mária Prcúchová. V
kategórii dospelých čitateľov obhájil 1.
miesto pán Michal Chlebovec, na 2.
mieste sa umiestnila pani Viera Hološková
a tretí stupienok patrí pani Anne Hažírovej. Všetkým ešte raz blahoželáme.
Mgr. D. Šipošová
Foto: M. Jurčák
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Vianočné sviatky v kostoloch vo Svite
Vysluhovanie sv. omší počas vianočných sviatkov vo farnosti Svit

Adventný pozdrav

Advent vrcholí, ale stále je ešte čas učiť sa
dôvere v Boha, všímať si drobné zázraky
okolo nás, počas týchto dní. A ak veci nevyjdú vždy podľa našich predstáv, prosme
o silu prijímať udalosti s veľ kou pokorou.

Vianoce sa blížia, vrcholí predvianočný
zhon, túžime mať všetko dôsledne pripravené, darčeky balíme v predstihu a staráme sa, aby nič nechýbalo na štedrovečernom stole.
Pre Vianoce podstatné, že Ježiš prichádza,
aby sa narodil v našom srdci. Nedajme sa
strhnúť zhonom, ale Božou láskou.
Š. Vitko
rímskokatolícky farár

Počas
vianočných
sviatkov bude koledovanie Dobrej Noviny (26. decembra
2015 Pod Skalkou
pri sv. omši a vo Svite
27. decembra 2015
pri všetkých svätých
omšiach) a požehnávanie príbytkov (vo
Svite v dňoch 27. –
29. decembra 2015
a Pod Skalkou 2. januára 2016).

Chrám sv. Cyrila a Metoda
Gréckokatolícka cirkev
20. 12. (Nedeľa svätých otcov)
24. 12. (Predvečer Narodenia Pána)

14.00 h - Svätá spoveď
14.00 h - Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
20.00 h - Veľké povečerie s lítiou
25. 12. (Narodenie nášho Ježiša Krista)
10.30 h - Liturgia sv. Jána Zlatoústeho,
myrovanie
26. 12. (Zbor Presvätej Bohorodičky)
08.30 h - Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
27. 12. (Sv. prvomučeník Štefan)
10.30 h - Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
31. 12. (Zakončenie sviatku Kristovho narodenia)
08.00 h - Ďakovná svätá liturgia
23.15 h – Ďakovný akatist
1. 1. 2016 (Obrezanie Pána)
10.00 h - Liturgia sv. Bazila Veľkého, myrovanie
5. 1. (Nedeľa pred Bohazjavením)
17.00 h – Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
6. 1. 2016 (Bohozjavenie Pána Ježiša Krista)
10.00 h - Svätá liturgia, myrovanie
Veľké svätenie vody

Bohoslužné zhromaždenia
v evanjelickom kostole
Kostol pre každého, kto chce bohoslužbami
posilniť svoj život viery, lásky a nádeje, bude
otvorený nasledovne:
e v každú adventnú nedeľu o 8. 15 h a každý
štvrtok v advente o 16. 30 h
e v 3. adventnú nedeľu 13. 12. 2015 bude
počas služieb Božích spoveď a Večera Pánova
e vo štvrtok 17.12.2015 o 16.30 h bude spoveď
a Večera Pánova
e v 4. adventnú nedeľu 20.12. 2015 bude počas
služieb Božích spoveď a Večera Pánova
e na Štedrý večer 24.12. 2015 o 16.30 h
e v 1. slávnosť vianočnú 25.12. 2015 o 8.15 h
e v 2. slávnosť vianočnú 26.12. 2015 o 8.15 h
e v nedeľu po Vianociach 27.12.2015 o 8.15 h
e na Silvester 31.12. 2015 o 16.30 h
e na Nový rok 1. 1. 2016 o 8.15 h
e v nedeľu po Novom roku 3. 1. 2016 o 8.15 h
e na Zjavenie Krista Pána mudrcom 6. 1. 2016
o 8.15 h

Mesto Svit

Tam, kde je Boh....
V jednej relácii z úst ťažko chorého mladého muža zazneli slová: „Už veľmi túžim
po Vianociach.“ Tieto slová vo mne zarezonovali a položil som si otázku: „Prečo tak
túžime po Vianociach?“ Vianoce sú časom,
keď sa všetko zdá byť dokonalé a krásne.
Či netúžime po pokoji a porozumení? Azda
nás neteší, keď sme prijatí a milovaní?
Alebo nie sme radi s našimi blízkymi zdraví, plní sily a nadšenia? Sú v našom živote dní, keď to tak nie je. Preto tá túžba
po Vianociach. Na Vianoce slávime, že dokonalý Boh sa stal jedným z nás. Prečo potom aj my, krehkí ľudia, by sme nemohli dosiahnuť dokonalosť? Ježiš - Boží Syn
prichádza, aby nám v tom pomohol, aby
sme sa mohli už tu na zemi priblížiť k tomu
ideálu. Prijmime ho do srdca. Prežívajme
svoj každodenný život v spojení s ním.
V známej slovenskej piesni sa hovorí:
„Každý deň budú vraj Vianoce, ticho šepkajú ľudia po vonku. Už sa nám pozlátok ligoce, čo však ukrýva? Iba kamienok či
sladkú salónku.“ Vyprosujem nám všetkým,
aby sme aj my sami na Vianoce pod pozlátkom neskrývali kamienky, ale objavili a zakúsili skutočne tú „sladkú salónku“ – dar
z nebies, živého Božieho Syna Ježiša Krista.
o. Marek Kaľata, správca
gréckokatolíckej farnosti Svit

12/2015
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Vianočnú výstavu obohatil aj šikovný muž
Únia žien Pod Skalkou tento rok opäť zorganizovala vianočnú výstavu, na
ktorej sa prezentovalo 28 vystavovateľov zo Svitu a blízkeho aj vzdialeného okolia.
Ponúkali sa vianočné ozdoby, venčeky, oblátky, medovníčky, sviečky, adventné vence a iné. Pre deti bolo pripravené malé prekvapenie. Dievčatá sa
tešili ručne robeným šperkom, najmä náušniciam. Medzi ženy zavítal aj pán
Andrej Sýkora zo Spišskej Novej Vsi, ktorý háčkuje prekrásne vianočné ozdoby.
Výstavu každý rok navštívia aj žiaci zo ZŠ Komenského.
Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa popri svojich povinnostiach
venujú ručným prácam, Mestu Svit, Technickým službám, Bytovému podniku a
CVČ za pomoc pri organizácii. Do budúcna by nás potešilo, keby tieto šikovné
ruky prišlo podporiť viac občanov nášho mesta.
M. Fridmanová
Foto: P. Kostka

NAŠA ANKETA:
Čo vás na Vianociach najviac fascinuje?

Krajinou zaznieva zvon,
zvestuje príchod Kráľa.
Zaspievajme ako on,
veď Bohu patrí chvála.
Uvedený verš vianočnej piesne vyjadruje
zmysel kresťanských Vianoc. Zvony našich
kostolov nás pozývajú, aby sme sviatky
narodenia Krista Pána popri rodinnej radosti a spokojnosti naplnili aj vyjadrením
vďačnosti a oslavou nášho Stvoriteľa
a Spasiteľa.
Čo by sme svätili a slávili, keby sme nemali Svätého, ktorý posväcuje náš život
a čas?
Chcem aj na tomto mieste vyjadriť
úprimné prianie pokojom a radosťou naplnených sviatočných vianočných dní
všetkým občanom Svitu, úspešné zavŕšenie roku 2015, zdravie, silu a Božie požehnanie v novom roku 2016.
D. Midriak, ev. farár

Jolana F., dôchodkyňa
Určite to, že vtedy si na mňa spomenú aj tí, ktorí na to inokedy nemali
čas. Aspoň napíšu pohľadnicu a ja
viem, že žijú. A potom zas dlho nič, až
na Veľ kú noc.
Petra K.,nezamestnaná
Mne sa veľmi páči to, že sa viacerí
aspoň snažia byť k sebe milší a veľmi
si prajú. Dúfam, že to myslia naozaj
úprimne. Ale prehnané darčeky neuznávam. O tom Vianoce asi nie sú.
Ján Š., účtovník
To, že sú. Že ich v našej kultúre
máme. Že veríme v Ježiška. A ešte to,
že sa vrátia deti zo škôl a zas nás je
doma plný byt. Všetci sa zhodneme
na tradičných jedlách, nikto nepozerá
na líniu, ale to teplo domova je naozaj
na Vianoce iné. Krajšie.
Miška a Andrejka, žiačky ZŠ
To že bude kopec voľna, prázdniny,

že budú darčeky (Andrejka si napísala
zoznam Ježiškovi), že budeme chodiť
na návštevy k babkám a aj tam bude
určite niečo pod stromčekom. A ešte
na koledovanie, pri tom je vždy veselo.
Emília B., robotníčka
Vianoce sme vždy prežívali najmä v
kostole, pri jasličkách, lebo tak sme
boli vychovaní. Je mi smutno, že už
moje deti radšej sedia pri telke, ale
som rada, že sú šťastné, mám ich
doma a že majú,čo chcú.
Slavomír Ž., podnikateľ
To, že na pár dní všetko stíchne. Že
sa ako ničnerobiaci prenášame z
gauča na kreslo, dookola pozeráme
tradičné rozprávky a že bude čas aj
lyžovačku. I keď asi budeme musieť
za ňou vycestovať. Veľmi sa teším, že
konečne prečítam knihy, na ktoré pri
podnikaní nemám čas.

Oprav mi počítač!

Patrik Mikulecký a Erik Rajštater –
študenti vysokej školy ponúkajú svoje služby pre

Stavbu, údržbu, obnovu a upgrade
stolných PC a čistenie notebookov

Kontakt: www.opravmipc.com
E-mail: opravmipc@gmail.com

Mesto Svit

Poznáte Sorriso?

V taliančine slovo Sorriso znamená
úsmev, pamätníci jednej talianskej
rozprávky si možno spomenú, že sa
tak volal priateľský škriatok, no
a my Sviťania vieme, že ak zavoláme
na to správne telefónne číslo, ozve
sa nám: „pizzéria Sorriso...“
Milovníci dobrej pizze si zvykli na chuť
chrumkavej dobre vypečenej pizze,
hamburgery, šaláty a iné dobroty, ktoré
nám privezú až domov, ale poviem
Vám, aj dobré jedlo chutí lepšie v spoločnosti dobrých priateľov v príjemnom
prostredí a tak si „sorrisáci“ vyhrnuli rukávy a zariadili pre nás reštauráciu, do
ktorej sa oplatí pozrieť, posadiť sa tam
s priateľmi, či objednať si rodinnú
oslavu. Jej kapacita je pre 40 hostí. Sídli
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v Obchodnom centre na Ul. SNP a vchod
je na prízemí zo západnej strany.
Už pri vstupe na človeka dýchne atmosféra starých dobrých časov, kombinovaná s talianskou nonšalanciou, príjemný personál úsmevmi nešetrí
a kuchyňa nesklame naše chuťové poháriky.
Steny reštaurácie Sorriso ponúkajú
výlet do minulosti a z obrazov o budovaní Svitu sa možno práve na Vás budú
usmievať prarodičia či starí rodiča, pri
troche šťastia spoznáte „svoju ulicu“,
tí mladí takmer určite nebudú veriť, že
tam, kde dnes stojí Billa, tiekol kedysi
potok. Jedno je isté, nesklame Vás atmosféra, nesklame Vás jedlo a ani priaznivé ceny.
Neveríte? Príď te sa pozrieť, posaď te
sa u nás - čo dobré si dáte?

12

Otváracie hodiny
v Obchodnom centre A1 Svit
počas vianočných sviatkov
a Nového roka

Nedeľa

13. 12.

8:00 – 12:00

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

14. 12.
15. 12.
16. 12.
17. 12.
18. 12.

8:00 – 17:00
8:00 – 17:00
8:00 – 17:00
8:00 – 17:00
8:00 – 17:00

Sobota
Nedeľa

19. 12.
20. 12.

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

Pondelok 21. 12.
Utorok
22. 12.
Streda
23. 12.

8:00 – 17:00
8:00 – 17:00
8:00 – 17:00

Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.

8:00 – 12:00
Zatvorené
Zatvorené
Zatvorené

Pondelok 28. 12.
Utorok
29. 12.
Streda
30. 12.

8:00 – 17:00
8:00 – 17:00
8:00 – 17:00

Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

31. 12.
1. 1. 2016
2. 1. 2016
3. 1. 2016

8:00 – 12:00
Zatvorené
Zatvorené
Zatvorené

Pondelok 4. 1. 2016
Utorok
5. 1. 2016

8:00 – 17:00
8:00 – 17:00

Streda

6. 1. 2016

Zatvorené

Príjemné Vianoce a šťastný nový rok
Vám praje kolektív Obchodného centra

DENNÍK POLÍCIE
n 1.novembra MsP vykonala asistenciu
OO PZ pri riešení prípadu nešťastnej ženy
pani Ž., ktorá vďaka svojim slabostiam potrebovala pomoc. Nie každý má dostatok
síl riešiť svoj život tak, ako si ho predstavujú
iní, ale aj malá pomoc je pomoc..
n 3.novembra sa v skorých ranných hodinách odohrávala bitka v herni Arcade.
Tomáš G.a Tomáš R. si merali sily. Tomáš
R. po prebudení z dôvodu uzávierky herne
bol agresívny voči čašníčke. Tomáš G.sa
začal čašníčky zastávať. Po poučení hliadkou MsP o možnosti podania oznámenia
o priestupku obaja toto oznámenie zamietli.
n 3.novembra bola vyslaná MsP hliadkou
OO PZ kvôli krádeži zlatých šperkov z rodinného domu v mestskej časti Pod Skalkou. Hliadke sa podarilo zachytiť pohyb
opísanej osoby, nižšieho holohlavého Róma v modrom saku, vyhovárajúceho sa, že
hľadá pani, ktorá pečie koláče.
n 4.novembra sedel v informačnej miestnosti Milan K. Svojím správaním ohrozoval
cestujúcich, MsP mu pomohla sadnúť si na
lavičku,kde počkal na spoj do Mengusoviec.
n 5. novembra sa na Ulici Štefánikovej

nachádzal zbitý muž, ktorý mal zlomený
nos, nadtrhnuté ucho, rozbité ústa a
značný opuch pravého líca. Vzhľadom na
poranenia musel útočníka vidieť, ale k jeho
osobe sa nechcel vyjadriť.
n 5.novembra volal telefonicky pán P.,
že za jeho domom na susednom pozemku
už druhú noc horí oheň a že okrem dymu
ho znepokojuje možnosť rozšírenia sa na
okolité stavby. Ohnisko bolo na voľnom
priestranstve bez dozoru, hliadke sa oheň
podarilo zlikvidovať.
n 6. novembra odovzdal Mikuláš Viliam
nájdenú peňaženku. Nachádzali sa v nej
doklady na meno Eva K., ktorej peňaženka
spadla zo strechy auta. Bola jej vrátená.
n 8. novembra sa sťažoval Vasil D. na
suseda, ktorý mu údajne ohrozuje psa na
živote. Hliadka pri kontrole žiadne ohrozenie nepotvrdila. Oznamovateľ udal, že
neporiadok, pozostávajúci zo starých kufrov, drevených paliet a rôzneho železa,
opretý o múr domu, náporom vetra spadol, čo mohlo ohroziť jeho psa na živote.
Vec bola riešená pohovorom.
n 8. novembra v blízkosti Pamätníka
padlým sedeli a popíjali štyria Rómovia.
MsP im vysvetlila, že ide o pietne miesto
a upozornila ich, aby odtiaľ odišli. Mladíci
sa po napomenutí vzdialili.
n 10. novembra telefonicky oznamovala

Mária Š., že jej priateľ Milan J. ohrozuje ju
a jej syna. Hliadka sa snažila dosiahnuť,
aby došlo k zmieru a menovaného z daného bytu odprevadila.
n 12. novembra mal pri ponúkaní tovaru
Denis. M. zo Žiliny konflikt s jemu neznámym mužom. Hliadka odišla do bytového
domu, kde sa snažila vypátrať, o koho išlo.
Zistila, že do konfliktu boli zapojení dvaja
muži Róbert B. a Peter K. Dopustili sa priestupku proti spoločenskému spolunažívaniu, pán M. ho v prítomnosti OO PZ odmietol podať.
n 12. novembra v potravinách Sintra ležal muž, ktorého hliadka prebrala a ktorý
sa nedokázal sa dostať domov. S pomocou
hliadky sa mu to podarilo.
n 17. novembra dochádzalo k likvidácii
skládok bezdomovcov a ich dočasných
bydlísk. Týmto sa MsP zaoberala v súčinnosti s pracovníkmi TS.
n 18. novembra pani M. udala, že jej
niekto ukradol z auta cez rozbité sklo kabelku. Tento prípad vzala do rúk OO PZ.
n 18. 11. v Obchodnom centre na Ul.
SNP v čínskom obchode bola odcudzená
igelitová taška s nákupom v hodnote cca
12€. Poškodená nechcela nahlásiť krádež,
nakoľ ko sa z kamerového systému nedala
zistiť konkrétna osoba.

Mesto Svit
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V piatok 20. novembra 2015 si pod Spišským hradom prevzali zástupcovia zo 70 miest a obcí východného Slovenska
nové vybavenie v podobe protipovodňových vozíkov. Technika určená pre dobrovoľných hasičov im bude pomáhať
v boji proti ničivým povodniam.
Štátny tajomník ministerstva
vnútra SR Marián Saloň odovzdal
kľúče od novej techniky primátorovi M. Škvarekovi a predsedníčke
DHZ Svit Adriáne Dlugošovej.
Vďaka projektu Aktívne protipovodňové opatrenia ministerstvo
vnútra distribuuje celko-vo 621 vozíkov do najohrozenejších lokalít
na celom Slovensku.
Projekt je financovaný z Kohézneho fondu prostredníctvom operačného programu Životné prostredie. Jeho celková hodnota je
63 miliónov eur a vďaka nemu Slo-

vensko získava aj ďalšie špeciálne
kusy techniky určené na boj proti
rozsiahlejším povodniam.
"Výhoda každého vozíka spočíva
v jeho relatívne malom rozmere,
ktorý mu dovoľuje rýchly presun
z miesta uskladnenia na miesto prírodnej katastrofy. Jeho prenos
môže zabezpečiť každé bežné
osobné vozidlo a šofér so štandardným vodičským oprávnením.
Napriek tomu sa do vnútra tohto
špeciálneho prívesu zmestilo viacero kusov nenahraditeľnej protipovodňovej techniky, ktoré vý-

razne uľahčia prácu hasičov a znížia
celkový rozsah škôd," upozornil M.
Saloň.
Výbava vozíka zahŕňa kalové čerpadlo, generátor elektrickej ener-

gie, osvetľovacie vybavenie, povodňové bariéry, elektrické kalové
čerpadlo s vybavením, plávajúce
čerpadlo a ďalšie náradie potrebné
pre promptný zásah zložiek.

Žatva medailí v crossmintone

Pýtate sa, čo je to crossminton? V auguste počas majstrovstiev sveta v speed
badmintone došlo oficiálne k zmene názvu tohto športu, lebo si ho veľa ľudí
mýlilo s badmintonom. Crossminton je teda speed badminton.
Posledný novembrový týždeň sa v Banskej
Bystrici uskutočnili Majstrovstvá Slovenska
v tomto športe. Veľ ká priestranná hala BASELINE SPORT ARENA privítala 33 detí
z rôznych kútov Slovenska.
Na tomto majstrovskom turnaji nemohli
chýbať ani žiaci zo ZŠ Mierovej vo Svite. Počas náročného dňa ich čakalo niekoľ ko zápasov. Školu reprezentovalo 9 detí v štyroch
kategóriách. Podarilo sa nám získať štyri medaily. V kategórii juniorov do 14 rokov sme
získali tri, dve strieborné získali Jessica Barillová a Peter Šoltys, bronzovú medailu si
vybojovala Alexandra Dzurillová. Z najmladších hráčov sa podarilo uspieť Zdenkovi Grácovi, ktorý skončil na krásnom 3. mieste po
trojsetovom boji proti svojmu spolužiakovi

Marekovi Šimčákovi. Ten nakoniec
obsadil 4. miesto. Podobne ako on
aj v kategórii junioriek do 12 rokov
„zemiakovú“ medailu získala Dáša
Ammerová.
Najmladšou účastníčkou turnaja
bola iba 9-ročná Bianka Jančeková,
ktorá tak ako jej spoluhráči zo školy,
zvládla tieto majstrovstvá na výbornú.
Pre našich „malých“ speederov to
bol ich prvý veľ ký turnaj a ako ich
trénerka si myslím, že ho zvládli s veľkou cťou.
V mene všetkých žiakov by som chcela
vysloviť obrovské ďakujem rodičom, ktorí
nám pomohli s dopravou na turnaj a s jej financovaním. Ďakujeme manželom Janče-

Stretnutie troch generácií

postup Svitu do I. dorastenec. ligy. Počas ZVS
pôsobil v Trenčíne, potom prestúpil zo Svitu
do Prešova, následne do 1.FC Košice, Púchova,
Žiškova a späť do rodného mesta. Slovensko
reprezentoval vo výbere do 21 rokov, hral na
štadiónoch v Liverpoole, Kodani, Barcelone,
na Kanárskych ostrovoch, v Malajzii a iných
mestách. Všetci si určite spomenú na gól, ktorý
dal v zápase Matador Púchov – FC Barcelona
na štadióne v Trnave. Padol v nadstavenom
čase a výsledkom bola senzačná remíza. Dnes

V sobotu 5. 12. 2015 sa v Poprade-Veľ kej
stretli pri futbalovom zápase tri generácie futbalistov. Prišli zablahoželať svojmu zverencovi,
spoluhráčovi, trénerovi alebo otcovi v jednej
osobe – Milanovi Jamborovi (dole 7. zľava).
Pán Jambor alias Miňo, pre blízkych Eifel,
patrí k najúspešnejším futbalistom s trvalým
bydliskom vo Svite. Futbal sa učil hrávať doma,
vyvrcholením jeho dorasteneckej kariéry bol

kovým, MUDr. Eve Ammerovej a Zdenkovi
Grácovi st. Myslím si, že turnaj „nakopol“
žiakov v súťaživosti a môžem za všetkých
povedať, že už teraz sa tešíme na ďalší.
Mgr. M. Jakubčáková, ZŠ Mierová,Svit

pôsobí na pozícii hlavného trénera A mužstva,
vo voľnom čase sa venujej futbalovej mládeži.
Spomenutého zápasu sa aktívne zúčastnili
tréneri Svitu, ktorí M. Jambora trénovali v mládežníckych súťažiach (Koch, Seman, Sabo, Krišanda), spoluhráči, s ktorými strávil vyše 10 rokov v mládežníckych kategóriach, fanúšikovia
a jeho rodina. Syn Timotej, dnes hráč Prešova,
sa zapísal do streleckej listiny. Výsledok ale nebol dôležitý, dôležitá bola radosť na tvárach
účastníkov tejto slávnosti.
-vg-
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Basketbalový klub vo Svite sa od roku 1947, kedy bol vo
Svite založený basketbalový klub a začalo sa súťažiť, venoval
okrem mužského basketbalu hlavne mládežníckemu.
Ide o roky šesťdesiate minulého storočia, keď najmä Elemír
Jokocs na základnej škole vo Svite ako učiteľ telesnej výchovy podchytil žiakov pre tento šport. Tak sa postupne s
odbornými učilišťami Chemosvitu, Tatrasvitu a Strednou
priemyselnou školou chemickou, kde pôsobili aktívni telocvikári, rozvíjali schopnosti talentovanej mládeže v oblasti
tohto dnes populárneho športu.
Mládežníckemu basketbalu
sa vo Svite venovalo aj naďalej,
striedali sa predsedovia klubov,
tréneri, funkcionári ale najmä
hráči. Za tie roky tu vyrástlo
veľmi veľa úspešných basketbalistov, ktorí sa uplatnili nielen
v domácich súťažiach na Slovensku, ale i v zahraničných kluboch.
Takýmto príkladom je aj kolektív starších minižiakov, ktorí
pod vedením trénera Mgr. Miroslava Jurčáka a vedúceho
družstva Ing Mariána Reichwaldera získali na celoštátnom finálovom turnaji 12.–14. mája
1995 vo Svite ako členovia basketbalového klubu Chemosvit,
ktorého predsedom bol Ing.Jaromír Novotný, titul majstra Slovenska.
Vo finálovom turnaji postupne zdolali Matator Brati-

slava „A“ i „B“, Žilinu, Handlovú, Sp. N. Ves, Nitru a stali sa
majstrami Slovenska.
Na tomto úspechu sa podieľali hráči vo veku 11 až 13 rokov
v tomto zložení: Ján Kovalčík –
kapitán, Jozef Krajčo, Milan Polovka, Michal Orolín, Ján Ilavský,
Miroslav Novotný, Adam Zubaj,
Ondrej Novák, Martin Vnenčák,
Tomáš Moravčík, Róbert Reichwalder, Róbert Grainda, Juraj
Bednárik, Miroslav Lunter, Alexander Talár a ako najmladší,
vtedy len 11–ročný Anton Gavel. V súčasnej dobe je tento
basketbalista aktívnym hráčom
Bayernu Mníchov, niekoľ kokrát
bol vyhlásený za najlepšieho basketbalistu Slovenska. Po získaní
nemeckého štátneho občianstva v roku 2015 reprezentoval
Nemecko na majstrovstvách Európy.

Kolektív starších minižiakov z roku 1995 ako majstrov Slovenska: Zľava stojaci Mgr. M. Jurčák, tréner, M. Lunter, M. Polovka, J. Krajčo, R. Reichwalder, M. Orolín, M. Vnenčák, J.
Ilavský, R. Grainda, Ing. M. Reichwalder, vedúci družstva. Klačiaci zľava A. Gavel, A. Talár, O. Novák, J. Kovalčík, A. Zubaj,
M. Novotný, J. Bednárik, chýba T. Moravčík.
Foto: M. Talarčík

Ostatní hráči hrávali postupne v ďalších mládežníckych
kategóriách, niektorí aj v ligovej
súťaži (Krajčo v Lučenci) a v nižších súťažiach na Slovensku. Našli si civilné povolania a uplatnili
sa v zamestnaní aj v zahraničí.
Basketbalový klub Iskry Svit
sa pod vedením súčasného prezidenta klubu Ing. Jána Drobného venuje pozornosť výchove
mladých basketbalistov aj tým,
že tréningové jednotky majú

s extraligovými hráčmi, kde získavajú aj motiváciu pre ďalšie
napredovanie.
Je preto milé, že výbor BK
Iskry Svit si váži úspech aj týchto
mladých, začínajúcich basketbalistov spred 20 rokov a pred
basketbalovým zápasom EUROVIA SBL s Nitrou v sobotu
19. decembra 2015 o 18:00
uskutoční s nimi pred divákmi
stretnutie.
-ák-

Pohľad talentovanej atlétky Soni Vnenčákovej na jej úspešnú sezónu

„Mám srdce bojovníka“

Po dvoch rokoch, kedy som sa v Brne
už trošku zabývala a oťukala, som pocítila
potrebu venovať trénovaniu a hlavne behu
trošku viac času. Keďže momentálne bývam kúsok od štadiónu AC Moravskej Slá-

vie, rozhodla som sa skúsiť to tam. Ako
prvý bežecký tréner tam bol napísaný
Mgr. Jiří Šmiták, ktorého som nepoznala,
no vnútorný hlas mi hovoril, aby som ho
oslovila. A tak sme sa stretli a vybalili karty
na stôl. On už bol dôchodca a o nových
zverencov a hlavne takých mladých veľmi
nejavil záujem, no rozhodli sme sa, že to
spolu predsa len skúsime. A čuduj sa
svete, ono to začalo fungovať, náš vzťah
sa prehĺbil a ja som už rok každý deň Bohu
vďačná, že som ho vtedy oslovila a zahájila
spoluprácu.
Túto sezónu som začala hneď víťazstvom
na Brnenskom Polmaratóne v polovici apríla, kde som si to skutočne užila. Bežali
sme ulicami môjho študentského mesta,
kde to už verne poznám, atmosféra bola
skvelá a aj organizácia na úrovni. Osobný
rekord ma veľmi potešil a tešila som sa,
že zimná príprava sa mi vrátila.
Potom som absolvovala zopár tzv. „buď
fit“ pretekov v rámci tréningu a venovala
som sa hlavne škole, pretože ma potrápili
achilovky. Keď som sa konečne dala fyzicky
dokopy, prišlo leto a s ním aj veľmi dlhá
pretekovo – tréningová vlna, ktorá začala
sériou Tatry Running Tour na Štrbskom

Soňa s trénerom Mgr. J. Šmitákom.

V cieli v Košiciach na polmaratóne.
Plese, ktorú som vyhrala. Nasledovalo päť
víťazných 10km na Malom Štrbskom Maratóne, Oravamane Short a NightRun-e
v Liptovskom Mikuláši.
Následne som sa trošku viac zamerala
na majstrovské preteky, a to beh na 5km
na dráhe, ktorý bol pre mňa neskutočne
krátky a rýchly a kde som si „vybehala“
5.miesto a nečakaný osobný rekord
18:04,6. Potom konečne prišli preteky, na
ktoré som sa veľmi tešila a sústredila. Išlo
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Z tých tzv. „malých" športov si zatiaľ
vo Svite úspešne počínajú stolní tenisti
Adento Svit. Tí po ôsmich zápasoch v 5.
podtatranskej lige sú na 2. mieste za
Lesnicou s rovnakým počtom bodov 20,
len s horším skóre.
Stolní tenisti ešte do vianočných sviatkov zohrajú zápas doma, a to 20. 12.
o 10:00 s v malej telocvični Iskry Arény
vo Svite.
-ák-

Stretnutie s futbalistami - na obr.
vľavo v rozhovore s primátorom.

Novoročný stolný tenis

Adento Svit, stolnotenisový klub v spolupráci s mestom Svit bude aj na začiatku roka 2016 organizátorom stolnotenisového turnaja mužov a žien,
už 22. ročníka o Putovný pohár primátora mesta Svit a 7. ročník v mixe ako
Memoriálu Dušana Budzáka.
Turnaj sa uskutoční v sobotu 9. januára 2016 v čase od 10.00 h v priestoroch
telocvične SOŠ na Ul. SNP a malej telocvične Iskra Arény na Štefánikovej ul.
Prezentácia registrovaných a neregistrovaných hráčov je v čase od 9:00 do
9:30 h.Bližšie informácie poskytne Jozef Klein na tel. čisle 0905 363 704.
Zároveň Adento Svit pozýva záujemcov o stolný tenis na zápasy 5. ligy Podtatranskej, ktoré sa uskutočnia o 10.00 h 20. 12. 2015 so Sp. Teplicou, 17. 1. 2016
s Kežmarkom sever a 24. 1. 2016 s Plavčom.
Zápasy sa hrajú v malej telocvični Iskry Arény.
-áko M-SR v behu do vrchu, ktoré sa konali
v Pruskom, odkiaľ sa bežalo na Vršatec, čo
je nádherný kopec Bielych Karpát s mohutnými skalami pod vrcholom. Na preteky
som vďaka favoritkám išla s malou dušičkou
a dúfala, že to nebude úplný „prepadák“.
Rozbehli sme to veľmi rýchlo a ja som sotva
lapala po dychu. Moje srdce bojovníka sa
však nezaprelo a rozhodlo sa bojovať už od
začiatku, čo sa určite vyplatilo. Asi od 3. km
som sa chopila vedenia, ktoré som si nakoniec udržala. Boj to bol teda poriadny, ale
titul majsterky Slovenska ma stále hreje pri
srdci.
Na Horskom krose Gerlach, v neďalekom
Gerlachove, som celkovo vybojovala 3. a 1.
miesto medzi Slovenkami. To iba potvrdilo,
že terén a veľ ké kopce sú presne to pravé,
čomu by som sa mala venovať.
Tri dni potom sa konal Podtatranský Polmaratón, ktorý som mala v pláne si čisto
užiť a do cieľa dobehnúť tak povediac „na
pohodu“. Človek mieni, ale Pán Boh mení.
Víťazstvo sa mi síce podarilo, ale nebolo to
zadarmo. Horúci septembrový deň a raňajky
mi asi veľmi nesadli a žalúdok mi to dal
pekne najavo. Nevadí, aj také preteky človek musí zažiť, aby si potom mohol iné zas
užiť. Po psychickom neúspechu v Poprade,
som si to chcela vynahradiť na Medzinárodnom Polmaratóne v Košiciach, na ktorý som
sa chystala po prvýkrát a vedela som, že
keď všetko vyjde ako má, môžem to zabehnúť celkom dobre. Psychicky som to preží-

Futbalisti s primátorom

Mesto Svit zorganizovalo stretnutie s „A“
mužstvom FK Svit. Boli tam pozvaní aj tréneri a funkcionári mládežníckych družstiev.
Za príjemnej atmosféry sa k futbalistom prihovoril zástupca primátora mesta Svit Ing.
Zima. Poďakoval sa športovcom aj funkcionárom za dobrú reprezentáciu mesta Svit
a tiež sponzorom, ktorí finančne pomáhajú
klubu. Prezident klubu Ing. Fecko poprial
všetkým príjemne prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v budúcom roku. Na
záver stretnutia prišiel futbalistov pozdraviť
aj primátor mesta Svit Ing. Škvarek.
Ladislav Fridman

vala dosť intenzívne a predštartová nervozita sa každým dňom stupňovala.
V nedeľu 4.10. som sa však zobudila a vedela, že dnes je môj deň. A bolo to tak,
preteky som si neskutočne užila a do cieľa
dobehla s úsmevom na krásnom 2.mieste
za našou najlepšou bežkyňou Katkou Berešovou a s novým osobným rekordom
1:21:38, čo pre mňa bol mierny šok. Ešte
dnes, keď si na to spomeniem, psychicky
čerpám z tohto neskutočného zážitku.
Na záver sezóny ma čakali už len M-SR
v cezpoľnom behu, ktoré sa konali v úplne
novej hippo-aréne v Čilistove pri Šamoríne,
kde sa v roku 2017 budú dokonca konať
M-Európy v tejto disciplíne. Rovinatá
a krátka trať mi síce veľmi nesadla, ale ako
bonbónik som si podarovala 4.miesto.
Účasť na M-Európy mi ušla len o jedno
miesto, ale viem, že ešte musím na sebe
veľa pracovať a trénovať, čo určite budem,
a o rok im to snáď ukážem. Tréning a tvrdá
drina k tomu nenahraditeľne patria.
Čo dodať na záver? Nie je až tak dôležité,
ako skončíme, či s akým časom. Úspech je
len benefit našej činnosti. Omnoho dôležitejšie je, ako sa pri tom cítime. To najkrajšie
na akomkoľvek športe je to, či to robíme
zo srdca, s láskou a s radosťou. Mňa veľmi
teší, že Svitský šport sa v poslednej dobre
slušne rozmáha a prajem všetkým, hlavne
tým najmladším, aby ich tá radosť nikdy neopustila.
Soňa Vnenčáková

Vianočný hokejbal

18. 12. 2015 o 8,30 h. - Vianočný
hokejbalový turnaj žiakov do 10 rokov
na hokejbalovom ihrisku vo Svite (pri
bývalom hoteli Mladosť).

Domáce zápasy

basketbalistov Iskry Svit
19.12.2015 o 18,00 hod.
Iskra Svit – MBK Nitra
2.1.2016 o 18,00 hod.
Iskra Svit – BK Košice
9.1.2016 o 18,00 hod.
Iskra Svit – BK Spišská Nová Ves
16.1.2016 o 18,00 hod.
Iskra Svit – BK Levice
20.1.2016 o 18,00 hod.
Iskra Svit - BK Inter Bratislava
23.1.2016 o 18,00 hod.
Iskra Svit – Karlovka Bratislava
29.1.2016 o 18,00 hod.
Iskra Svit – MBK Komárno

Mesto Svit

12/2015

Zober loptu, nie drogy

16

Vo Svite sa začala Podtatranská hokejbalová liga v rámci
projektu OZ Zober loptu, nie drogy a voľnočasových aktivít
„Hraj s nami fair play“ miestneho Mládežníckeho hokejbalového klubu Lords Ball Svit, pre hráčov do 10 rokov.
Do ligy, ktorá bola ponúknutá
všetkým podtatranským základným školám, sa zapojilo šesť
družstiev, trojica hokejbalových
nováčikov z oboch svitských základných škôl - ZŠ Mierová Svit,
ZŠ Komenského Svit, ďalej ZŠ
Batizovce a trojica už ostrieľaných tímov - HBK Medokýš Martin, Juniors Spišské Vlachy a
MhbK Worms Kežmarok. Projekt
Podtatranskej hokejbalovej ligy
U10 mal cieľ podchytiť deti v ranom školskom veku a žiakov prvého stupňa ZŠ, priniesť im radosť z pohybu, aby sa vedeli
baviť športom, získali k nemu pozitívny vzťah a mohli si tak ďalej
prostredníctvom neho napĺňať
svoj zdravý životný štýl.
Podtatranská žiacka hokejbalová liga vo Svite tak nadväzuje
na hokejbalové základy v meste
Svit, ktoré boli položené mládežníckym hokejbalovým klubom
Lords Ball Svit v októbri 2014.
Vtedy tu vzniká tím starších žiakov, kategórie do 16 rokov, neskôr i mládežnícke družstvo kategórie do 18 rokov. V jarnej
časti 2015 absolvovali niekoľ ko
prípravných zápasov vo Vrútkach, Košiciach, Gajaroch a v
Bratislave, kde prvýkrát zvíťazili
nad Slovanom Bratislava. V máji
2015 sa za podpory Mesta Svit,
Nadácie Chemosvit a Cent Taxi
zúčastnili svojich prvých Majstrovstiev Slovenska vo Vrútkach

U16 a v Bratislave U18.
V meste sa k nim pridali i najmenší do 8 rokov, ktorí v júni reprezentovali Svit na Majstrovstvách Slovenska svojej U8
kategórie. Pre veľ ký záujem o
hokejbal u tých najmladších sa
počas letných prázdnin hokejba-

Družstvo ZŠ Mierová (hore)
a ZŠ Komenského Svit
(vľavo).

lovým klubom Lords Ball Svit zorganizovali i dva úspešné prímestské hokejbalové tábory,
ktoré vyvrcholili vzájomnými zápasmi Detí vs. Rodičia.
Po dvoch úspešných hokejbalových campoch, s cieľom vybudovať v meste členskú hokejbalovú základňu, vznikla myšlienka
zorganizovať hokejbalovú žiacku
ligu do 10 rokov.
Prioritou projektu OZ Zober

loptu, nie drogy a MhbK Lords
Ball Svit je doviesť deti v najbližšej sezóne do žiackej extraligovej súťaže a na najbližšie Majstrovstvá Slovenska U10 v júni
2016 výberom hráčov z Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy
z tímov svitských ZŠ.
Šesťkolová
Podtatranská
žiacka hokejbalová liga má za sebou dve jesenné kolá, ďalšie sú
naplánované na 16. 3., 21. 4.,
18. 5. a na 1. 6. s vyhodnotením

ligy. Prvé tri družstvá budú ocenené medailami, pohármi, s
ohodnotením najlepšieho brankára, útočníka, obrancu a najužitočnejšieho hráča. Víťaz Podtatranskej žiackej hokejbalovej
ligy „Zober loptu, nie drogy
U10" sa stane „Majstrom Podtatranskej žiackej hokejbalovej
ligy U10 – Svit 2015/2016“.
V priebežnom hodnotení Podtatranskej žiackej ligy U10 si po
2. kole HBK Medokýš Martin
udržuje prvú pozíciu so 6 bodmi,
o 2. priečku sa bijú tri družstvá s
doterajším ziskom 4 bodov, ZŠ
Batizovce, THK Juniors Spišské
Vlachy a MhbK Worms Kežmarok, nasleduje ZŠ Mierová Svit s
2 bodmi a ZŠ Komenského. Ešte
v tomto roku hráčov čaká Vianočný turnaj vo Svite s medailami a sladkými maškrtami.
PhDr. Ladislav Kalasz

Svitské plávanie sa dočkalo prvého titulu majsterky Slovenska!
Je to vďaka Lilian Slušnej z plaveckého klubu Active Swim Svit a táto zlatá
medaila je o to cennejšia, ze Lilka je odchovankyňou svitskej plaveckej školy.
Pred dvomi týždňami sa zúčastnila majstrovstiev Slovenska v Spišskej Novej Vsi
a „vyplávala“ si 1 zlatú a 3 krát striebornú medailu. V každej disciplíne si aj výrazne zlepšila svoje osobné maximum. Tomuto preteku predchádzalo počas odstávky plavárne vo Svite dvojtýždňové sústredenie v Liptovskom Jáne, kde absolvovala veľmi kvalitný tréning.
Pod vedením trénera Rastislava Kaňuka a o niekoľ ko rokov nato stojí na Majstro(dlhoročného reprezentanta Slovenska v vstvách Slovenska na stupni víťazov so zlaplávaní) sa krok po kroku od úplných zá- tou medailou na krku,“ hovorí tréner Raskladov v plaveckej škole prepracovala na tislav Kaňuk. A dodal, že sa teší na ďalšie
špicu Slovenského plávania vo svojej ka- talenty, ktoré vyrastajú v tejto plaveckej
škole, resp. nových záujemcov.
tegórii (ročník narodenia 2005).
Tento skutočne pozoruhodný úspech je
„Najviac ma teší fakt, že moja práca v
plaveckej škole s najmenšími deťmi má hodný našej gratulácie, poďakovania za
svoju kvalitu, svoj efekt a smeruje až ku reprezentáciu Svitu a priania ďalších úspetakýmto úspechom. Je to úžasný pocit, vi- chov v nastávajúcej sezóne! Lilka, si skvelá,
-reddieť, že deti ako Lilka začínajú svoj prvý ďakujeme!
tréning fúkaním prvých bubliniek do vody
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