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Vážení Sviťania,
je naozaj ťažké uveriť,
že prišiel čas opäť povedať:

„VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.“
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Blížime sa ku koncu turbulentného roka, roka globálnej neistoty, kedy posolstvo
mieru, pokoja a dobrej vôle všetkým nebolo nikdy také aktuálne, ako dnes.
Hovorí sa, že „život, ktorý žijeme pre druhých, má význam“, a teda najväčším darom
človeka je slúžiť si navzájom a hľadať vo svojich blízkych len tie dobré stránky, ktoré
vždy znásobujú chvíľky a pocity dobra a pokoja.
Dovoľte mi, pokorne Vás požiadať, aby ste si v nasledujúcich dňoch spomenuli na
svojich blízkych, susedov a známych, na starších a tých, ktorí žijú sami. Aby ste vôkol
seba vnímali len tie krásne a milé stránky bytia, pretože je ich vôkol nás naozaj veľa
a niekedy v zlobe a uzavretosti nie sme schopní to vnímať, čím sa okrádame
o pozitívny pohľad na svet.
Poskytnúť trochu svojho času a pomoci ostatným je jedným z najlepších spôsobov,
ako skutočne vyjadriť podstatu a čaro DUCHA VIANOČNÉHO ČASU, či už je to čas na
to, aby sme si dali šálku čaju so susedom, alebo podarovali maličkosť niekomu, kto
na tom nie je dobre, alebo sa len tak postarali úsmevom o pekný deň neznámemu
človeku.
Želanie krásnych a pokojných Vianoc posielam aj Vám všetkým, ktorí chorí trávite
čas či už doma alebo v nemocniciach a prajem Vám rýchle zotavenie.
Všetkým, ktorí v tomto roku strávite Vianoce mimo svojej rodiny a rodného mesta
SVIT, zasielam vianočný pozdrav od Vašich blízkych, ale aj od všetkých Sviťanov,
chýbate nám tu...
Chcel by som tiež osobitne privítať a osloviť aj tých, ktorí ste sa vrátili tráviť vianočné
sviatky domov do Svitu v kruhu svojich rodín. Dúfam že tieto nádherné chvíle budú
pre vás požehnaním a budú pretkané pokojom a láskou.
Milí Sviťania, v mene mojom, vedenia mesta, Mestskej rady, ale aj v mene poslancov
Mestského zastupiteľstva a v mene všetkých zamestnancov mesta, Vám všetkým
želám veselé Vianoce, šťastný a pre nás všetkých prospešný nový rok 2018.

ZO ŽIVOTA V MESTE

Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA
31. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit sa konalo podľa
schváleného harmonogramu vo štvrtok
23. novembra 2017.

MsZ zobralo na vedomie
l Správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia uznesení MsZ mesta
Svit,
l Prehľad hospodárenia Mesta Svit za
obdobie 01-10/2017.

MsZ zvolilo
l PhDr. Soňu Andrašovú, pracovníčku
referátu kultúrno - výchovnej činnosti
oddelenia školských, kultúrnych a športových činností MsÚ vo Svite, za členku
Komisie školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálnej pri
MsZ mesta Svit.

MsZ schválilo
l nájom nebytových priestorov o výmere 97 m2, nachádzajúcich sa v nehnuteľnostiach so súp. č. 4180, 4181 a 4182
v cene 47,67 €/m2/rok súčasnému nájomcovi ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu zosúladenia skutkového stavu so stavom právnym, čo sa týka
označenia predmetu nájmu, ako aj výmery prenajatej plochy, po zápise nehnuteľností na list vlastníctva mesta,
l predaj novovytvoreného pozemku
KN-C parc. č. 140/21 o výmere 956 m2,
ktorý vznikol odčlenením od pozemku
KN-C parc. č. 140/3 o výmere 4 816 m2

do výlučného vlastníctva spoločnosti
TATRAGAS Svit v celkovej cene v zmysle
znaleckého posudku vo výške 21 213,64
€ za účelom výstavby verejných parkovacích plôch a zriadenia plynovej prípojky
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
l predaj priľahlého pozemku parc.
č. 91/40 o výmere 99 m2 do výlučného
vlastníctva vlastníčke rodinného domu
so súp. č. 171 na ul. Štúrovej vo Svite za
cenu v zmysle § 10 ods. 7 VZN Mesta Svit
č. 9/2012 vo výške 19,- € za 1 m2, spolu
1 881,- €,
l vyúčtovanie časti kapitálového transferu poskytnutého Technickým službám
Mesta Svit uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Svit č. 46/2016 vo výške
74 573,86 € a povolilo výnimku z časového použitia rozpočtových prostriedkov
ako ostávajúci zostatok predmetného
kapitálového transferu na kapitálové výdavky v úhrne 100 000,- € dočerpať do
31. 12. 2018,
l rozpočtové opatrenie na zmenu
Programového rozpočtu Mesta Svit pre
rok 2017 vo výdavkovej časti rozpočtu
za účelom financovania rekonštrukčných
prác sociálnych zariadení Zberného dvora Technických služieb Mesta Svit v celkovej výške 29 000,- €,
l rozpočtové opatrenie na zmenu
Programového rozpočtu Mesta Svit pre
rok 2017 v príjmovej časti bežného rozpočtu v kategórii 110 - dane z príjmu
a kapitálového majetku navýšenie
o 10 000,- € a vo výdavkovej časti na finan-

covanie bežných výdavkov nasledovne:
výrub stromov - verejná zeleň - 2 840,- €,
Školský klub detí - 1 008,- €, ZUŠ Svit 3 112,- €, Materská škola - 3 040,- €,
l zriadenie vecného bremena na časti
pozemkov KN-C parc. č. 9/9 a 245 spočívajúceho v povinnosti Mesta Svit ako
povinného z vecného bremena strpieť
uloženie kanalizačnej prípojky, vstup
a vjazd oprávneného z vecného bremena na dotknuté pozemky, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena
cez dotknuté pozemky, pri umiestnení,
prevádzke, údržbe, kontrole a opravách
kanalizačnej prípojky v prospech oprávneného z vecného bremena: všetkých
vlastníkov bytov bytového domu súp.
č. 316 na ul. Štefánikovej vo Svite; vecné
bremeno bude zriadené „in rem“, bezodplatne, na dobu neurčitú,
l zriadenie vecného bremena na časti pozemku KN-C parc. č. 294/179, spočívajúceho v povinnosti Mesta Svit ako
povinného z vecného bremena strpieť
umiestnenie elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva, vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného
z vecného bremena cez slúžiaci pozemok,
pri umiestnení, prevádzke, údržbe, kontrole a opravách elektro-energetického zariadenia v prospech KOVOZBER, s.r.o., Spišská
Nová Ves; vecné bremeno bude zriadené
„in rem“, na dobu neurčitú, za jednorázovú
finančnú náhradu vo výške 200,- €,
l predaj pozemkov parc. č. 462/201,
462/202, 462/196, 462/200 a príslušných spoluvlastníckych podielov na
pozemkoch parc. č. 462/2014, 463/569,
626/1, 626/105 a 626/107 v Záhradko-

3. februára 2018
o 19.00 hod.
sa v Hoteli Spolcentrum
uskutoční už

Komunitná miestnosť sa už naplno využíva
Spoločenské organizácie pôsobiace v meste dostali zásluhou primátora mesta
Miroslava Škvareka a ďalších odborných pracovníkov Mestského úradu vo Svite
komunitnú miestnosť na 2. poschodí v budove úradu, ktorú budú využívať organizácie pre svoju schôdzkovú činnosť. K vybaveniu patria aj počítače v bezplatnom
prenájme, ktoré zabezpečila ZO JDS prostredníctvom Nadácie Chemosvit. Mesto
zároveň zabezpečilo vybavenie miestnosti uzamykateľnými skrinkami, ktoré môžu
využívať organizácie na uloženie svojej agendy.
Za tento dar patrí veľká vďaka primátorovi mesta a zainteresovaným pracovníkom
MsÚ, z Chemosvitu Petrovi Tomečkovi a Františkovi Kallovi, z Nadácie Chemosvit
Beáte Šuhajovej. Využívaním miestnosti organizáciami sa podstatne skvalitnia
schôdze a informačná činnosť v prospech občanov mesta týmito organizáciami. ÁK
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4. Reprezentačný
ples BK Iskra Svit
Informácie:
sekretariát BK Iskra Svit,
Iskra Aréna
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ZO ŽIVOTA V MESTE
vej osade Breziny víťazom Obchodnej
verejnej súťaže č. 7/2017 v celkovej cene
22 320,48 €,
l nájom časti nebytového priestoru
o výmere 1 m2 vo vstupnom vestibule
budovy Zdravotného strediska, na ulici
Fraňa Kráľa vo Svite, súpisné č. 273 víťazovi obchodnej verejnej súťaže č. 8/2017
za účelom umiestnenia 1 ks automatu vo
vlastníctve nájomcu na predaj teplých
nápojov v cene 549 €/m2/rok.

V rámci interpelácií:
D. Vojsovičová uviedla, že pri prezentovaní projektu vianočnej výzdoby
v meste a schvaľovaní finančných prostriedkov na MsZ v mesiaci október 2017
žiadala o prehodnotenie rozmiestnenia
výzdoby. Aktuálne prebiehajú prípravné
práce na Námestí J. A. Baťu. Zámer bol aj
vyzdobenie priestranstva Mestského úradu a okolia kostolov, všetko miesta okolo
ktorých len prechádzame, ale obyvatelia
trávia čas v okolí svojich bytov. Touto cestou žiadala o informáciu a zdôvodnenie
výberu lokalít vianočnej výzdoby a taktiež chcela vedieť, ako budú vyzdobené
obytné zóny - miesta, kde obyvatelia bývajú, zdržiavajú sa, pozerajú z okien, pretože práve tieto časti sú na výzdobu chudobné, alebo tam výzdoba nie je žiadna.
I. Zima odpovedal, že odpoveď bude
písomná.
J. Drobný sa zaujímal o to, v akom štádiu je v súčasnosti rekonštrukcia elektroinštalácie v Mestskej knižnici.
A. Kromková odpovedala, že prebehol prieskum trhu, kde boli oslovení potencionálni štyria dodávatelia, len jeden
z nich predložil cenovú ponuku. Ná-

sledne sa s uchádzačom uzavrie zmluva
o dielo a od 1. 12. 2017 začne plynúť lehota na vykonanie rekonštrukčných prác
s plánovaným ukončením 15. 12. 2017.

V diskusii:
K. Štinčíková podala informáciu o delimitácii pozemkov od SR. V roku 2017
nadobudlo mesto Svit do vlastníctva
pozemky od Slovenskej republiky, konkrétne od správcu pozemkov, a to od Slovenského pozemkového fondu 13 597
m2 pozemkov a od Okresného úradu Prešov 1 170 m2 pozemkov. Po rokovaniach
s SPF a OU Prešov boli podpísané protokoly o bezodplatnom odovzdaní majetku
a pozemky boli zapísané na LV mesta Svit.
J. Babčák upozornil znovu na neodkladné vyriešenie zníženia rýchlosti zo
70 km/h na 50 km/h na ceste I/18 v časti
Losky pri mestskej časti Svit - Pod Skalkou. Stala sa tam dopravná nehoda pri
ktorej bola zrazená chodkyňa. V prvom
rade je potrebné zvýrazniť priechod pre
chodcov, opraviť ho a osvetliť z dôvodu
bezpečnosti. Navrhol, aby sa ďalej rokovalo o tomto probléme s Dopravným inšpektorátom.
M. Klimko uviedol, že medzi ODI Poprad a Mestom Svit s MsP bude prebiehať
ďalšie kolo rokovaní.
F. Drozd sa opýtal, ako sa pokračuje
v projekte zateplenia budovy MsÚ Svit.
A. Kromková odpovedala, že proces
verejného obstarávania vykonáva externá firma, ktorá momentálne v druhom kole vyhodnocuje cenové ponuky
a Mesto Svit následne uzavrie s najúspešnejším uchádzačom zmluvu o dielo.
		
JH, MB

BEZPEČNE
NA SILVESTRA
Blíži sa koniec roka a s ním aj dlho očakávaný Silvester a novoročné ohňostroje.
Aby pyrotechnika ostala bezpečným druhom zábavy, je potrebné predovšetkým
rešpektovať informácie a upozornenia
na obaloch výrobkov. V prvom rade je
potrebné vytvoriť tzv. bezpečnú zónu,
t. j. vzdialenosť medzi odpaliskom a divákmi. Minimálna odporúčaná vzdialenosť pri menších a jednoduchších
produktoch podľa rozptylu sa pohybuje
medzi 10 - 50 m a viac.

Bezpečnostné desatoro
1. Pyrotechniku odpaľujte vždy triezvy!
2. Pyrotechnika nepatrí do rúk detí, ktoré
nedosiahli predpísaný vek.
3. Nepoužívajte pyrotechniku v dosahu
horľavých látok.
4. Po zapálení sa nad pyrotechnikou nenakláňajte.
5. Dodržujte vekový limit pre nákup a použitie jednotlivých výrobkov.
6. Jednotlivé druhy pyrotechniky používajte len na účely, na ktoré boli vyrobené.
7. Po zapálení pyrotechniky sa od nej čo
najrýchlejšie vzdiaľte.
8. Dodržujte predpísanú bezpečnostnú
vzdialenosť.
9. Myslite na ostatných a pri používaní
pyrotechniky buďte ohľaduplní nielen
k ľuďom, ale aj k zvieratám.
10. Dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené na výrobku!
LF

Na cintorín cez obnovený

vstupný portál

Možno ste si už všimli, že na cintorín
vchádzate cez zrekonštruovaný vstupný
portál.
Predmetom stavebných úprav vstupného portálu cintorína bola rekonštrukcia prestrešenia a výmena spevnenej
plochy pod strešnou konštrukciou. Na
objekte bolo navrhnuté kompletné odstránenie pôvodnej konštrukcie pultovej zalomenej strechy a jej nahradenie
novou strechou, ktorá bola navrhnutá
v pôvodných rozmeroch a tvaroch.
V rámci úprav bolo prevedené aj
nové oplotenie pod portálom so vstupnou bránou a zakomponovanými umeleckými prvkami. Stavebnými úpravami
sa zlepšil stavebno - technický stav portálu a novými povrchovými úpravami
sa docielil estetickejší vzhľad vstupu na
cintorín.		
SB, foto: P. Kostka
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JA Slovensko
Stredná odborná škola vo Svite zapája
už 17 rokov svojich žiakov do programov
JA Slovensko a snaží sa obstáť čo najlepšie v konkurencii s inými školami na celoslovenských súťažiach. Dnes oslavuje JA
Slovensko 25. výročie svojej existencie.
Je hrdá na množstvo úspechov svojich
študentov a na ocenenie materskej organizácie JA Europe - Modelová organizácia
siete Junior Achievement. Týmto titulom
sa JA Slovensko zaradila medzi najlepšie
organizácie JA na svete.
Vo štvrtok 9. novembra 2017 si SOŠ vo
Svite prevzala od generálneho riaditeľa
JA Slovensko Adama Šepetku ocenenie
za motiváciu a inšpiráciu žiakov a ich
nadštandardné vzdelávanie v programoch JA Slovensko. Za prejavenú dôveru
ďakujeme a ostávame aj naďalej fanúšikmi práce organizácie JA Slovensko. MS

STREDOŠKOLÁCI
ZAČÍNAJÚ V REÁLNOM
SVETE PODNIKANIA
Študenti SOŠ vo Svite začínajú rozvíjať
svoje podnikateľské zručnosti. Absolvovali školenie manažmentu, ktoré je realizované praktickou a kreatívnou formou.
Zamestnanci spoločnosti AT&T odovzdali študentom na školení svoje skúsenosti
a rady z oblasti projektového a krízového
riadenia, marketingu a financií. Príprava
na reálne problémy v podnikateľskom
prostredí prebehla metódou learning
by doing, kde študenti riešili v tímoch
problémy z rôznych oblastí, ktoré počas
podnikania môžu nastať. JA Firma C&P je
pripravená, a tak môže naplno rozbehnúť svoje podnikateľské aktivity.
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Viac ako štvrtina mladých podnikateľov dnes vstupuje do podnikania bez
akéhokoľvek posudzovania svojho nápadu a reálneho zhodnotenia situácie na
trhu. Z čoho vyplýva, že sa dostávajú do
problémov hneď na začiatku realizácie
svojich podnikateľských aktivít. Mnohí
začínajúci podnikatelia čerpajú základné
informácie z podnikateľských portálov
alebo priamo od úspešných kolegov.
Čím mladší je začínajúci podnikateľ, tým
je jeho záujem o takéto stretnutie silnejší. Všetky informácie o začiatkoch podnikania, či dokonca možných problémoch
sú základným pilierom jeho úspechu.

Žiaľ, viac ako polovica mladých podnikateľov nemala možnosť na škole absolvovať predmet zaoberajúci sa podnikaním.
V rámci projektu ASPIRE, ktorý realizuje nezisková vzdelávacia organizácia JA
Slovensko, v spolupráci so spoločnosťou
AT&T, sa študenti mohli zúčastniť školenia manažmentu JA Firiem. Na ňom sa
oboznámili so zodpovednosťou a správnymi postupmi pri riešení rôznych problémov. Po absolvovaní tohto školenia
už vedia, čo ich čaká a sú pripravení na
rôzne situácie. Ich znalosti sa rozšírili predovšetkým o časť projektového riadenia.
„Podnikanie je tvrdá práca, ale zároveň
tvorivá, ktorá potrebuje nadšenie, trpezlivosť a zodpovednosť. Veríme, že
ciele ktoré sme si stanovili v našej JA
Firme C&P sú reálne a že spoločne ich
dosiahneme“, povedala Alica Lopatová,
prezidentka JA Firmy a žiačka 3. ročníka
SOŠ vo Svite.
Alica Lopatová, SOŠ Svit
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Mládežníci v Českej Třebovej
Pripomenutie si vojnových udalostí
a veteránov patrí ku každoročnej tradícii v partnerskom meste Česká Třebová.
Tento rok absolvovali nezabudnuteľných
5 dní v Čechách členovia mládežníckeho parlamentu (Karol Rybanský, Emma
Brontvayová, Patrícia Dudeková, Mária
Katarína Tribulová) spolu s vedúcou Janou Koreňovou.
Statek u Kubu, kde boli ubytovaní, ostane ešte dlho nádhernou spomienkou.
Bolo to interkultúrne zoskupenie úžasných mladých ľudí pod jednou strechou,
ktorí prišli prezentovať svoje práce
o 2. svetovej vojne. Účel každý bez
výhrad splnil najlepšie, ako vedel. Anglický jazyk bol jazykom, ktorým sa

dorozumievali a rozumeli si aj napriek
jazykovej bariére. A to až tak, že za necelých 5 dní stihlo vzniknúť veľa nádherných priateľstiev. Okrem spoločných
chvíľ v Přívrate navštívili vypálenú obec
Ležáky, mesto Litomyšl a prešli mnohými
ulicami Českej Třebovej. Veniec obviazaný stuhou odnášali ku pomníku padlých
v krojoch na tzv. Pietnom akte.
Z Českej Třebovej síce odchádzali smutní, ale doma s nadšením spomínali na všetko, čo
sa odohralo. Aj napriek stovkám kilometrov všetci veria,
že spolupráca medzi partnerskými mestami bude aj naďalej pokračovať.
E. B.

Ako včeličky
V centre voľného času sa v utorok
21. novembra 2017 konalo stretnutie
žiakov so včelárkou Majkou z Liptovskej
Tepličky. Okrem teoretických informácií
žiaci videli i ukážky potrieb včelára, pozreli si krátky film zo života včiel a vyskúšali si oblečenie včelára.
V závere si každý účastník zhotovil
sviečku zo včelieho vosku.
Všetci účastníci - žiaci školského klubu
pri oboch ZŠ i členovia krúžku Prechádzky prírodou v rámci CVČ odchádzali
z podujatia veľmi spokojní a nadšení, že
strávili užitočné popoludnie.
RNDr. Danica Božová
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

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Mierová 141, 059 21 Svit
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh 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:
• ovládanie štátneho jazyka, znalosť príslušnej legislatívy, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, počítačové znalosti - používateľ,
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, štruktúrovaný profesijný životopis, overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov, potvrdenie o dĺžke
výkonu pedagogickej činnosti, písomné referencie od predchádzajúceho zamestnávateľa, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (v zmysle § 6 ods. 1 písm. c)
zákona č. 317/2009 Z. z.), písomný návrh koncepcie rozvoja školy, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 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 zákonovv znení
neskorších predpisov.
Uzávierka prihlášok je 2. januára 2018. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne MsÚ Svit. Prihlášky s označením „Výberové konanie - MŠ Mierová 141, Svit - NEOTVÁRAŤ“ je potrebné poslať/doručiť na adresu: Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit. Dátum a miesto
uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
Ing. Miroslav Škvarek, MPH, v.r., primátor mesta Svit
ROČNÍK XVI - DECEMBER 2017
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ZO ŽIVOTA V MESTE

Návrat do minulosti
Medzinárodný deň študentstva sa niesol v priestoroch železničnej stanice vo
Svite v retro štýle. Podujatie zorganizovali členovia občianskeho združenia Junior
Team Svit (JTS). Na príprave sa taktiež
podieľalo Centrum voľného času (CVČ),
pod ktorým funguje záujmový útvar Mládežnícky parlament. Všetci sa tak vrátili
do minulosti. Staršia generácia si zaspomínala, mladšia sa niečo nové naučila.

Nezvyčajné miesto výberu
Myšlienka projektu vznikla už v máji
tohto roku s tým, že mládežníci chceli
zorganizovať podujatie, ktoré by bolo
vhodné pre všetky vekové kategórie.
Vhod im prišiel Deň študentstva. Vybrali si zvyčajne prázdnotou zívajúcu železničnú stanicu. „Železničná stanica je
jedinou budovou vo Svite, ktorá ostala
v pôvodnom stave len s malými interiérovými úpravami. Chceli sme čo najviac
využiť autentickú atmosféru daného
obdobia,“ vysvetlil organizátor poduja-
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tia, predseda JTS Marko Habiňák.
Cieľom podujatia bolo oboznámiť
mladých so situáciou, ktorá tu panovala
v období socializmu a starším prinavrátiť
spomienky na danú dobu. „Pre nás, mladých, znamená podujatie jednoznačne
návrat do minulosti. Dnes je doba socializmu takmer zabudnutá, preto sme
pripravili rôzne artefakty z danej doby.
Návštevníci si mohli vypočuť spomienky žijúcich ľudí či ochutnať tradičné
Dubčekove rožky, ktoré boli špeciálne
pripravené pre túto príležitosť,“ uviedla spoluorganizátorka, členka Mládežníckeho parlamentu vo Svite Emma
Brontvayová.

Retro štýl zaujal
Príprava akcie nebola jednoduchá. Trvala niekoľko mesiacov. „Podujatie bolo
zaujímavé. Po Svite jazdil v dnešných
časoch už netradičný dopravný prostriedok, a to retro mestská hromadná
doprava. Príprava nás stála veľa práce,

zháňania materiálov či informácii. Z
detských čias si pamätám mnoho vecí,
ktoré sme mali vystavené v miestnosti
železničnej stanice, ako napríklad fotky, pionierske šatky, uniformy či transparenty. Rada na tieto časy spomínam.
Kedysi sa mladí ľudia zapájali do mnohých aktivít, fungovali trošku inak. Toto
podujatie je pre nichaj výzvou, aby boli
aktívnejší,“ skonštatovala koordinátorka
podujatia, poverená riaditeľka CVČ vo
Svite Andrea Michliková.
Mládežníci vítali hostí v sprievode najznámejších piesní Dychovej hudby Sviťanka. Začiatok podujatia bol venovaný
spomienkam občanov mesta a žijúcimpamätníkom, ktorí rozprávali o živote v
socialistických časoch. „Pre hostí boli
pripravené príhovory ľudí, ktorí dokázali vo Svite niečo zmeniť a taktiež
pracovali s mládežou. Príkladom je pán
Havlík, ktorý organizoval diskotéky pre
mladých,“ uviedol Habiňák. Hudobný
program sa ďalej niesol v tónoch hitov
sedemdesiatych a osemdesiatych rokov
20. storočia v podaní hudobného dua
K&K. Nechýbala ani kapela The Bluebeat.

Úspešný prvý ročník
Mladí plánujú v organizovaní podobných akcií pokračovať. „Myslíme si, že
po tohtoročnom prvom ročníku Dňa
študentstva by sme mohli v tejto tradícii pokračovať aj v ďalších rokoch.
Slovensko má bohatú históriu, bolo by
chybou nevyužiť to. Možno vyskúšame
zorganizovať aj iné podujatia v retro
štýle,“ uzavrel Habiňák s tým, že veľká
vďaka patrí pracovníčkam CVČ, úradníkom, primátorovi mesta Svit Miroslavovi
Škvarekovi, podniku Chemosvit a ďalším
sponzorom, bez pomoci ktorých by podujatie nemohlo byť zorganizované. DP

INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
n Počas Dušičiek, t. j. 1. novembra (Sviatok všetkých svätých) a 2. novembra (Pamiatku zosnulých) hliadky MsP v rámci
zvýšeného výkonu služby v súčinnosti
s OO PZ Svit vykonávali reguláciu dopravy pri cintoríne, kde zabezpečovali
verejný poriadok a ochranu motorových
vozidiel pred poškodením a vykrádaním.
n 2. novembra v doobedňajších hodinách počas pravidelnej kontroly hliadka
MsP zaregistrovala v informačnej miestnosti SAD dve mladistvé osoby a identifikovala ich. Tieto osoby potom príslušníci
MsP odprevadili do školy, ktorú navštevujú, kde si ich osobne prevzala riaditeľka. Škola bude riešiť tento prípad vo svojej kompetencii prostredníctvom rodičov
mladistvých a v súčinnosti s ÚPSVaR.
n 4. novembra sa hliadka MsP v rámci zvýšeného výkonu služby zamerala
na kontrolu dodržiavania verejného
poriadku v okolí volebných miestností,
v ktorých prebiehali voľby do VÚC. Žiadne vážnejšie narušenie verejného poriadku nebolo zaznamenané.
n 6. novembra viedla príslušníčka MsP
na Strednej združenej škole besedu na
tému „Alkohol“, pri ktorej bol na ukáž-

Z denníka Mestskej polície
ku použitý analyzátor dychu AlcoQuant
6020 plus.

MsP vo Svite. Odstrelená líška bola zlikvidovaná v súlade s platnou legislatívou.

n V noci 15. novembra prijala hliadka
MsP oznámenie, že na ulici Fraňa Kráľa
v jednom z bytov šteká pes. Hliadka po
príchode na miesto identifikovala byt,
v ktorom sa pes nachádzal a následne
bola majiteľke psa za rušenie nočného
kľudu podľa zákona o priestupkoch udelená bloková pokuta, ktorú zaplatila na
mieste.

n 24. novembra prijala hliadka MsP
oznámenie, že v miestnej predajni potravín došlo k drobnej krádeži. Po príchode
na miesto prezrela hliadka kamerový
záznam z uvedenej udalosti, kde zistila,
že neznámy muž počas nákupu odcudzil
drobný tovar, pričom ho strčil do vrecka
svojej bundy. Miestnou znalosťou hliadka MsP neznámeho muža opoznala a následným aktívnym pátraním ho navštívila
v mieste bydliska. Muž bol vyzvaný, aby
odcudzený tovar vrátil a podľa zákona
o priestupkoch v znení neskorších predpisov mu bola uložená bloková pokuta,
ktorú zaplatil na mieste.

n 15. novembra prijala hliadka oznámenie, že na ul. 9. mája pred predajňou
Sintra spí na lavičke muž. Hliadka po príchode na miesto identifikovala občana
bez domova, ktorého previezla do Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez
prístrešia v Poprade.
n V noci z 18. na 19. 11. 2017 bol v súčinnosti s poľovným združením PRO POPULO
Poprad zo Spišskej Teplice vykonaný odstrel líšky. Vďaka patrí členom poľovného
združenia a tiež občanom mesta Svit, ktorí
pohyb líšky pravidelne hlásili hliadkam

Z DRUHEJ STRANY

Nevyužitá príležitosť?

Zorganizovať spomienku na 17. november vo Svite bol zaiste múdrou myšlienkou, ktorá mala účastníkom akcie
pripomenúť udalosti, ktoré boli spojené
s rokom 1989. Zopakujem, že múdrou
a mala... Je chvályhodné, že sa tejto
myšlienky študenti chopili so všetkým
čo k tomu patrí a gratulujem im, ale na
druhej strane, vidím v tom premárnenú
príležitosť.
Neviem prečo sa tak stalo, ale voľbu
miesta na „Deň študentstva s parlamentom“ vo vestibule železničnej stanice
považujem za nešťastnú. Nie sú dôležité
decibely z reproduktorov, ale to, čo z nich
zaznelo a kto stihol tomu v neskutočne
hlučnom prostredí rozumieť. November
1989 sa dial na námestiach i v takom počasí, aké bolo teraz. Myslím, že priestor na
Námestí J. A. Baťu, kde sa usporadúvajú
komunitné dni, by bol akcii priliehavejší.
A pre prípad nepohody máme aj Dom
kultúry. Na rovinu, recesia spôsobom,
keď nebolo nepočuť ani vlastné slovo,
keď nebolo rozumieť aktérom na “pódiu“
a kde sa v takejto atmosfére možno stratili aj zaujímavé myšlienky, veľa uzimeným
účastníkom nepovedala.
V nepríjemne hlučnej atmosfére sa
pravdepodobne ani účinkujúcim nepodarilo presvedčiť publikum o ich osobných
ROČNÍK XVI - DECEMBER 2017

vyznaniach k zvolenej téme. Veľká škoda...
8. mája 1995 vyhorel objekt Mestského
kultúrneho strediska vo Svite, pôvodne,
teda najprv v roku 1974 založený mládežnícky klub na mieste dnešnej Koliby. Tam
zhorelo množstvo dokumentov z vyše
dvadsaťročnej bohatej činnosti oboch
subjektov. Preto je dnes veľmi ťažko ukázať mladým, akým bohatým životom sa
toto vtedajšie zariadenie prezentovalo na
celoštátnej úrovni. A to aj napriek tomu,
že k minulým časom sme dnes, slušne povedané, nevľúdni. Rozprávaniu v súčasnej
dobe akosi nerozumieme, ešte tak mobily,
smartfóny, slúchadlami zapchaté uši... Za
to si však môžeme my odrastení, pretože
z odkazu Novembra ‘89 sa nepodarilo do
spoločnosti nainštalovať viaceré pozitívne
myšlienky, pre ktoré vtedy ľudia na námestiach štrngali kľúčmi. Iste, sloboda je to najdôležitejšie, ale tešia nás jej súčasné prejavy v správaní občana, politika, umelca?
Ak sa nabudúce budeme vracať k tejto dejinnej udalosti, bude treba podujatiu venovať o čosi viac úsilia na vytvorenie
adekvátnej atmosféry a výberu prostriedkov na jeho realizáciu, vrátane použitých výrazových prostriedkov na plagáte
a upomienkových predmetoch. Pripomínajú vám niekoho americké tváre na plagáte? Držím palce!
F. Klein

Počas mesiaca november vykonávali
príslušníci MsP preventívne kontroly
na zisťovanie alkoholu u mladistvých
a maloletých v pohostinských zariadeniach na území mesta Svit. V priebehu
akcie nebolo zistené porušenie príslušMsP Svit
ného zákona.

Od januára na Mestskom úrade
Národný projekt Integrované obslužné miesto
občana (IOMO) je projekt
realizovaný Ministerstvom
financií za účasti partnerov - Ministerstvo vnútra SR, Slovenská
pošta, Združenie miesta obcí Slovenska.
IOMO ponúka prístup k elektronickým
službám štátu na jednom asistovanom
mieste - rýchlejšie, jednoduchšie a pod
spoločnou strechou, na ktorom je možné
vybaviť:
n Výpis z listu vlastníctva
n Výpis z obchodného registra
n Výpis z registra trestov
Všetky vydávané dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými
na právne účely.
Na ktoromkoľvek IOMO je možné požiadať o vydanie výpisu za nehnuteľnosti,
ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na Slovensku bez regionálnej viazanosti.

Cenník služieb IOMO
Služba

Cena

Výpis
z listu vlastníctva

7,90 €

Výpis z obchodného
registra

4,50 €

Výpis
z registra trestov

3,90 €

Iné podania

8,00 €
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA

MANŽELSTVO UZATVORILI

Adrián Gaži, Olívia Krajčová, Michaela
Hudáková, Jakub Pecha, Maroš Gaži,
Timotej Lukaštík, Pavol Paučík

Marek Kantor a Lenka Palušová
Ján Filipský a Erika Smereková
Peter Zeman a Petra Kailingová
Róbert Michalák a Gabriela Vanečková
Tomáš Bendík a Simona Haničáková
Peter Rehák a Júlia Neuvirthová

		
Dňa 5. decembra 2017 uplynul rok,
čo nás nečakane opustil
náš milovaný syn

JAROSLAV LEGÁT.
Tí, ktorí ste ho poznali,
zachovajte naňho milú spomienku.

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV

80 ROKOV

Mária Hurčalová, Tomáš Kačmarčík,
Ján Demjan, Božena Budziňáková

Zuzana Turzáková, Mária Tajbošová

75 ROKOV

Magdaléna Mlynarčíková,
Veronika Masná, Emanuel Stromček,
Ján Neuvirth

Jozef Batke, Jolana Sabová,
Elena Horevajová, Oľga Chlebušová,
Michal Horevaj

85 ROKOV

90 ROKOV
Emília Puková, Anna Fečková

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Mária Lišková (84), Bohuš Sasák (58), Mária Neuvirthová (74), Peter Kulomber (57),
Zuzana Orolínová (85), Margita Babčáková (88), Jozef Rušin (77)
V prípade, ak si neželáte, aby sa Vaše jubileum, sobáš, resp. narodenie dieťaťa zverejnilo v tejto rubrike,
prosíme o oznámenie v redakcii - MsÚ, č. dv. 116, tel. č. 052/78 75 114.
Zároveň Vás chceme informovať, že jubilantov uverejňujeme vždy z predošlého mesiaca narodenia.

S láskou spomínajú rodičia,
brat a sestra s rodinami.
		
		
		
		
		
		
		
		

Čas plynie
ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
So slzou na lícach
pri hrobe stojíme
a s láskou v srdci
sa za teba modlíme.

Dňa 25. decembra 2017 uplynie rok,
čo nás vo veku 53 rokov náhle opustila

DANIELA CHOVANOVÁ,
rod.Chovancová.

Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím,
tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina,
manžel, matka, dcéra Denisa
a syn Tomáš s rodinami

Seniorov čaká
novoročné
stretnutie

Vianoce 2017
v Komunitnom centre BONUM
Do Vianoc ostáva ešte niekoľko dní, no my už teraz myslíme na najkrajšie sviatky
v roku. V decembri komunitné centrum okrem skupinových aktivít pripravuje:
20. 12. 2017 - Posedenie pri vianočnom stromčeku o 13.00 hod.
15. 1. 2018 - „Rómske srdce“ tanečná skupina KC Dobšiná, DK Svit o 17.00 hod.
Naše pravidelné aktivity môžete sledovať na facebook.com v skupine Komunitné
centrum Bonum, tel.: 0948 337 231, 0944 638 930, 0948 129 911, www.familiaris.sk
Všetkých Vás srdečne vítame.
FD
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Jednou z akcií väčšieho rozsahu
bude novoročné stretnutie seniorov
mesta Svit s predstaviteľmi mesta,
poslancami MsZ, podnikov a inštitúcií na území mesta. Stretnutie
po ôsmykrát organizuje výbor ZO
Jednoty dôchodcov na Slovensku
vo Svite v spolupráci s Klubom Absolventov Baťovej školy, Klubom
seniorov Bôrik, ZO SZZP a ZO SZPB
v stredu 24. januára od 15.00 hod.
v kaviarni Hotela Spolcentrum vo
Svite. V programe je opäť informácia
o aktivitách seniorov v meste, ocenenie osobností z radov občanov mesta a kultúrny program. Záujemcovia
z radov seniorov sa musia prihlásiť
u predsedov jednotlivých organizácií do 10. januára 2018.
Miroslav Jurčák
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
V priestore medzi Kostolom sv. Jozefa, robotníka a Rímskokatolíckym farským úradom pribudla na prahu Vianoc
nová skutočnosť. Všetci Sviťania, ale aj ľudia z blízkeho okolia si všimli postavy dvoch anjelov. Jeden je vyšší, druhý nižší. Napriek tomu majú spoločnú črtu. Hlavy majú vztýčené
a k ústam majú priloženú trúbu. Ide o symboliku. Je to reakcia na udalosti súvisiace s narodením Mesiáša.
Sv. písmo hovorí, že anjeli vtedy oznámili pastierom, ale aj
celému svetu, že na svet prišiel Boží Syn v podobe malého
dieťaťa. Fyzický postoj anjelov vyjadruje skutočnosť, že zvesť
o Kristovi sa musí rozniesť do celého sveta.
Na prvý pohľad sa zdá, že oznamovacie prostriedky vtedajšej doby boli banálne a nedostačujúce, oproti tomu, aké
možnosti ohlasovania máme dnes. Prozreteľnosť sa však
vždy postará, aby Božie slovo našlo svojho adresáta.
My, súčasníci, sme znovu adresátmi radostnej zvesti z Betlehema. Zároveň sme aj pozvaní, aby sme ju odovzdali ďalej.
Boh sa o účinnosť tejto našej aktivity postará.
Zo srdca pozdravujem všetkých veriacich a všetkých obyvateľov Svitu a vyprosujem im bohaté ovocie narodenia
Ježiša Krista.		
ThDr. Štefan Vitko, PhD.
V jednej rozhlasovej relácii robili anketu, do ktorej sa
mohli zapojiť poslucháči. Téma ankety bola: „Pôžička na vianočné darčeky.“ Názory boli rôzne. Žiaľ, našli sa aj svedectvá
osôb, ktorí sa s bolesťou zdieľali, ako sa ich najbližší príbuzní
zbytočne zadĺžili, a to až niekoľkými pôžičkami, ktoré už nedokázali splácať.
Či je rozumné brať pôžičku, aby sme mohli nakúpiť darčeky, to už nech každý zváži slobodne sám. Je tu však jeden
dar, ktorým môžeme obdarovať seba aj blízkych a ním je Ježiš Kristus - živý Boh. Na tento dar nepotrebujeme pôžičku,
je úplne zadarmo pre všetkých, aj keď je tým najvzácnejším
darom pre človeka.
Prajem Vám požehnané sviatky Narodenia Ježiša Krista,
aby sme všetci znovu objavili v našich rodinách počas Vianoc
krásu daru, ktorý nám Boh dal vo svojom Synovi.
Mgr. Marek Kaľata
Chrám sv. Cyrila a Metoda vo Svite - Gréckokatolícka cirkev
17. 12. 2017
Nedeľa svätých praotcov

24. 12. 2017

14.00 - Svätá spoveď
10.00 - Svätá liturgia

Nedeľa svätých otcov Predvečer Narodenia Pána

14.00 - Veľká večiereň

25. 12. 2017

10.00 - Svätá liturgia,
myrovanie

Narodenie nášho Ježiša Krista

26. 12, 2017
Zbor Presvätej Bohorodičky

27. 12. 2017
Svätý prvomučeník Štefan

31. 12. 2017

20.00 - Veľké povečerie

10.00 - Svätá liturgia

Rímskokatolícka cirkev - sv. omše vo Svite - Vianoce 2017
Dátum

Svit

Podskalka

23.12.2017 sobota

7.00

17.00

24.12.2017 nedeľa

7.30, 10.30, 24.00 9.00, 24.00

25.12.2017 pondelok 7.30, 10.30, 18.00 9.00
26.12.2017 utorok

7.30, 10.30

9.00

27.12.2017 streda

7.00, 18.00

17.00

28.12.2017 štvrtok

7.00, 18.00

17.00

29.12.2017 piatok

7.00, 18.00

17.00

30.12.2017 sobota

7.00, 18.00

8.00

31.12.2017 nedeľa

7.30, 10.30, 18.00 9.00

1.1.2018 pondelok

7.30, 10.30, 18.00 9.00

6.1.2018 sobota

7.30, 10.30
17.00 - koncert

7.1.2018 nedeľa

7.30, 10.30, 18.00 9.00

9.00

Vianoce 2017
Chcel by som pozdraviť všetkých čitateľov Informačného
spravodaja k tohoročným Vianociam veršami Martina Rázusa:
„Požehnaný deň, keď chór znel v svete nemom,
zajasala žiara tichým nad Betlemom.
V maštaľôčke skromnej - túžba dávnoletá vtelila sa láska v krásne Božie dieťa.
Deň ten i nás dnes tu slávne upomína,
jak nám Otec z neba poslal svojho Syna,
by nás učil žiť a púšťou sveta vodil,
chránil zlého a tak z hriechu vyslobodil.
Ó, nech nás to nadchne, ako nad jasľami,
že sme už nie sami - nie sme sirotami.
Máme svojho radcu, vodcu, Spasiteľa...
Buď Ti sláva, Pane, za to požehnanie,
za tú plnosť lásky, za velikosť diela!“

8.00 - Svätá liturgia

Mgr. Daniel Midriak
Služby Božie v evanjelickom kostole
počas sviatkov sa budú konať:

Ukončenie sviatku
Kristovho narodenia

10.00 - Svätá liturgia,

1. 1. 2018

10.00 - Svätá liturgia,
myrovanie

24. 12. 2017 Štedrý Večer

16.30 - Večiereň so svätou
liturgiou

25. 12. 2017 I. slávnosť vianočná

8.15 h

26. 12. 2017 II. slávnosť vianočná

8.15 h

Obrezanie Pána

5. 1. 2018
Predvečer Bohozjavenia

6. 1. 2018
Bohozjavenie Pána Ježiša Krista

ROČNÍK XVI - DECEMBER 2017

10.00 - Svätá liturgia,
myrovanie,
Veľké svätenie vody

16.30 h

31. 12. 2017 Starý rok

16.30 h

1. 1. 2018 Nový rok

8.15 h

6. 1. 2018 Zjavenie Krista Pána mudrcom

8.15 h
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Každá oslava je zastavením sa v čase, podržaním chvíle, ktorá
je príjemná. Stretnutím ľudí, s ktorými sa vidíme každý deň alebo len raz za čas a nie je vtedy čas povedať viac slov. Počas oslavy
je každý zúčastnený naladený na rozhovor, spomienky, rekapituláciu, či predstavenie ďalších plánov. V tomto duchu sa niesla
aj oslava 10. výročia BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s. r. o.

Bytový podnik oslavoval
Zdalo by sa, že 10 rokov je na oslavu
málo, ale v tomto prípade to tak nie je.
Bytový podnik pôsobí vo Svite už nejaký čas, aj keď prešiel rôznymi právnymi
formami. Keďže bývanie je jednou z najdôležitejších priorít človeka, správa tejto
oblasti si vyžaduje citlivosť, efektivitu, racionalitu a nemalé skúsenosti.

Oslava 10. výročia začala melódiami
piesní, hrou na klavír a husle v podaní
učiteľov Spojenej školy, Mierová. S príhovormi vystúpili konateľka a riaditeľka
Dana Meriačová, primátor mesta Svit
Miroslav Škvarek, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Stanislav Janiš a výkonná riaditeľka
Aj tento rok sa v stredu 29. novembra
2017 uskutočnilo stretnutie zástupcov
vlastníkov bytov. Stretnutie bolo výnimočné, pretože úzko súviselo s 10. výročím založenia spoločnosti Bytový podnik Svit.
V úvode vystúpili žiaci zo Spojenej školy, Mierová. Po príhovore konateľky spoločnosti Dany Meriačovej boli za prácu
zástupcu vlastníkov bytov ocenení Sonja
Prokopová, Viera Vančová, Vlastimil Slavík,
Anton Kazimír a Miroslav Hurčala. Kritériami pre ocenenie zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí sa pričinili o komplexnú obnovu bytového domu,
a teda o výrazné energetické úspory boli
najmä výmena strešnej krytiny, zateplenie, výmena zvislých a ležatých rozvodov,
rekonštrukcia výťahu, výmena okien a rekonštrukcia elektroinštalácie v spoločných
priestoroch. Oceneným zástupcom vlastní-
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Združenia Bytového hospodárstva na
Slovensku Anna Krajčiová. Nasledovalo
poďakovanie bývalým riaditeľom, pretože ich práca v predošlých rokoch bola pre
firmu dôležitá, pričom sa vyzdvihlo úsilie
a snaha nasmerovať spôsob vykonávania
správy bytov, ako aj nastavenie systému
vykurovania vo Svite.
Záver stretnutia spríjemnila skupina
Drišľak, ktorá svojím humorom nacieleným na bytovú správu rozveselila všetkých hostí v sále Domu kultúry. Keďže
cieľom slávnosti bolo obohatiť ju čo najväčším počtom predstaviteľov úzko spätých s Bytovým podnikom, slávnostný
prípitok v Hoteli Lopušná dolina predniesol predseda dozornej rady Ladislav Jašš,
ktorý túto funkciu vykonáva od založenia
spoločnosti. 			
DM

Stretnutie domových dôverníkov
kov bytov, ako aj všetkým ostatným, ďakujeme za ich celoročnú prácu a úsilie počas
uplynulých 10 rokov.
V rámci slávnostného stretnutia so svojou prezentáciou vystúpil Slavomír Francisty zo spoločnosti Orange Slovensko, a. s.,
ktorý informoval o plánovanom umiestňovaní optických káblov vo Svite a zhodnotil
ich výhody a efektivitu. Primátor mesta Svit
Miroslav Škvarek prezentoval víziu mesta
na roky 2018-2025. Do diskusie sa zapojil aj
Daniel Čendula, dočasne poverený riadením Technických služieb Mesta Svit, ktorý
upozornil na dôležitosť separovania odpadu. Náčelník Mestskej polície Svit, Michal
Klimko, požiadal o spoluprácu obyvateľov
pri udržiavaní poriadku v meste.
ROČNÍK XVI - DECEMBER 2017

Mnohí zástupcovia vlastníkov bytovnásledne kládli otázky, ktoré smerovali či už
na primátora mesta Svit, povereného riaditeľa Technických služieb alebo náčelníka
Mestskej polície.
Stretnutiami a častou komunikáciou,
ako aj obojstrannou snahou o spoluprácu
sa dá docieliť veľa v prospech všetkých,
a teda aj v prospech nášho mesta, ktoré
máme tak radi. Aj to je dôvod, prečo sa
každoročne tešíme takému stretnutiu,
organizovanému pred najkrajšími sviatkami roka. Všetkým vlastníkom a nájomníkom bytov prajeme, aby Vianoce prežili v kruhu svojej rodiny v pokoji, láske
a v novom roku si v pevnom zdraví úspešne plnili svoje sny a ciele.
KH, foto: PK
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KULTÚRA

TIP NA DARČEK!

Ak si ešte stále lámete hlavu nad darčekmi pre svojich blízkych,
máme pre Vás zaujímavý tip! Potešte ich pod stromčekom
lístkami na niektoré z pripravovaných podujatí...

Predpredaj lístkov: • MsÚ Svit, č. dv. 116, tel. č.: 0908 406 147 • www.kultura.svit.sk • www.ticketportal.sk (Fragile) • MIK Poprad (M. Jaroš)

November v knižnici
V stredu 15. novembra 2017 sa v Mestskej knižnici uskutočnilo Vyhlásenie najlepších čitateľov z kategórie dospelých.
Pre prítomných bol pripravený i sprievodný program, v ktorom vystúpili s módnou
prehliadkou barokových šiat študentky
SOŠ vo Svite. Ďalším bodom programu
bola prezentácia s premietaním hradov
a zámkov Slovenska, ktorú pripravil Stanislav Pjaták. Veľmi zaujímavé boli ukáž-
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ky menej známych hradov, prípadne úplne zaniknutých. Vyvrcholením programu
bolo vyhlásenie najlepších čitateľov.
V kategórii zamestnaných dospelých sa na
3. mieste umiestnila Mária Muchová so
134 požičanými knihami, na 2. mieste
Miroslav Kišš, ktorý mal na svojom konte 149 požičaných titulov a prvenstvo
z minulého roku obhájil Michal Chlebovec, ktorý prečítal 159 kníh. V kategórii

seniorov 3. miesto získala Mária Guľvasová so 168 požičanými knihami, 2. miesto
obhájila Elena Trhajová, ktorá prečítala
183 titulov a na 1. mieste sa tak ako minulý rok umiestnila Judita Benková so
187 zväzkami prečítaných kníh. Ocenení
dostali ako darček knihy a všetci i malé
pohostenie.
Druháci zo Spojenej školy, Mierová
absolvovali besedu o knihe Gabriely Futovej Hľadám lepšiu mamu a tiež čítanie
s porozumením o knihe J. C. Hronského
Budkáčik a Dubkáčik, ktoré bolo ukončené kvízom. Deti zo Základnej školy na Komenského ulici sa zúčastnili na 2 akciách
zameraných na prírodu. Návštevníkom
školského klubu prednášal Radim Tomáš
z OZ Ekoton o zvieratách počas zimného
obdobia. Zameral sa najmä na ochranu
netopierov a starostlivosť ľudí o vtáčiky. Štvrtákov čakala prednáška spojená
s premietaním o bystruške fialovej, ktorú
zrealizovala Danica Božová.
Vo výstavnej sieni knižnice si návštevníci mohli prezrieť spoločnú výstavu fotografií združenia fotografov FOTO 9 pri príležitosti novembra - mesiaca fotografie.
DŠ, foto: V. Kozubová, S. Pjaták
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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OLORS

LADY C
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Mikuláš v meste

Mikuláš navštívil mesto Svit tento rok
presne 6. decembra. Popoludní od 15.00
hod. sa pred Domom kultúry začali Mikulášske trhy. Pri príležitosti tradičného privítania svätého Mikuláša pripravilo mesto
Svit pred Domom kultúry na Námestí
Jána Antonína Baťu malé trhové mestečko, v ktorom si svoj priestor našli miestne
organizácie a predajcovia vianočného
tovaru. Svoje stánky tu mali najmä materské, základné a umelecké školy pôsobiace
vo Svite, nevynímajúc ani Centrum voľného času, či Strednú odbornú školu.
Na námestí sa návštevníci mohli
tiež zohriať pri varenom vínku či punči.
V stánkoch mohli nájsť vianočný tovar
počnúc vianočnými dekoráciami, cez
ručne vyrábané ozdoby, sviečky, hračky

a šperky. Stretnúť tu mohli aj malých koledníkov v krojoch, ktorí poobede tešili
okoloidúcich svojimi koledami. Okrem
vianočného tovaru boli pre návštevníkov
pripravené aj sprievodné aktivity Centra
voľného času Svit v spolupráci s Mládežníckym parlamentom, školami a Súkromnou ZUŠ Fantázia. V tvorivých dielňach sa
vyrábali rôzne ozdoby, úspech zožalo aj
fotenie v s Mikulášom vo fotokútiku.
Na príchod Mikuláša sa na Námestie
J. A. Baťu aj napriek studenému počasiu
prišli pozrieť stovky malých aj veľkých
Sviťanov, ktorí po slávnostnom programe odpočítali rozsvietenie vianočného
stromčeka a na záver všetkých potešil
mikulášsky ohňostroj.
L. Faixová, foto: D. Bodyová

Mikuláš prichádza každoročne pozdraviť a potesiť naše ratolesti aj do Podskalky. Deti
sa na príchod Mikulaša veľmi tešili a odmenili ho básničkami a pesničkami.
Iveta Kudláčová, Únia žien Podskalka
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ZO ŠPORTU

CK Energia po sezóne
Cyklistická sezóna sa skončila a CK
Energia Svit sa môže pochváliť cennými
trofejami. Na začiatku septembra ukončila
svoju seriálovú púť Škoda Open Bike Tour
v Slovenskom raji - Hrabušiciach. Ako každý rok, absolvovali členovia cyklistického
klubu vo veľkom počte prekrásnu trať
so záverečným adrenalínovým zjazdom
z Kláštoriska, ktorý bol aj tentoraz plný
defektov. Z týchto pretekov však napokon
vybojovali 3 cenné kovy: Peter Benko 1. miesto (Masters, 48km), Adam Baran 2. miesto (Kadeti, 15km), Natália Benková
- 3. miesto (Kadetky, 15 km).
Hneď nasledujúcu sobotu odznel posledný výstrel na štarte v Topoľčiankach,
ktorý ukončil seriál Slovak XCM Tour. Ani
tu nechýbalo vyhradené zlato pre tím
Energie, a to hneď dvakrát (Peter Benko - 1.miesto v kategórii Masters, 43 km
a Natália Benková - 1.miesto v kategórii
Kadetky, 23 km). V celkovom poradí Slovak XCM Tour sa mená svitského cyklo klubu opäť zviditeľnili a zapísali sa do histórie
obsadením významných priečok: Natália
Benková - 1. miesto (Kadetky), Adam Baran 2. miesto (Kadeti), Juraj Cvaniga 4. miesto (Juniori), Diana Cetlová 4. miesto (Ženy), Peter Benko - 10. miesto
(Masters). Je potrebné spomenúť, že cel-

kové poradie tohto seriálu je zostavené
podľa počtu dosiahnutých bodov spomedzi všetkých zúčastnených bajkerov na
pretekoch na celom Slovensku!
Čerešničkou na torte boli tradičné preteky v Košiciach (Jahodná), ktoré dali poslednú bodku za MTB sezónou. Na týchto technicky náročných pretekoch bola
rozlúčka so sezónou naozaj veľkolepá
a zaslúžené kovy skončili aj v zovretí členov CK Energia (Juraj Cvaniga - 1. miesto
v kategórii Juniori, 20 km a Peter Benko 2. miesto v kategórii Masters, 50 km).
Taktiež sa tu končili dva seriály pretekov
- Východ MTB liga a Slovenský pohár. Vo
Východnej lige bolo na pódiu vidieť dres
Energie štyrikrát. Juraj Cvaniga získal
1. miesto (Juniori), Peter Benko taktiež
skončil na 1. mieste (Masters), aj predseda
Janko Niedoba sa umiestnil na 1. priečke
(Muži 60+) a Adam Baran obsadil bronzové 3. miesto (Kadeti). V celkovom poradí Slovenského pohára suverénne zvíťazila v kategórii kadetiek Natália Benková!
Takto sa rozlúčili s touto pretekárskou
sezónou členovia CK Energia Svit. Bicykle rozhodne neodkladajú a začínajú sa
pripravovať na ďalšiu cyklo sezónu plnú
očakávaní, odhodlaní a snáď aj vydretých
ocenení.
Diana Cetlová

Štyri striebra

Po úspechoch v rámci východného Slovenska pokračuje mladá plavkyňa Andrea
Zavacká, žiačka Spojenej školy Mierová,
v medailovej žatve i na súťažiach celoslovenského charakteru. Na plaveckých pretekoch Memoriál Jozefa Baláža v Spišskej
Novej Vsi získala štyri strieborné medaily
- na 50 m prsia, 50 m voľný spôsob, 50 m
znak a 100 m polohové preteky.
Vo všetkých týchto disciplínach bola jej
jedinou premožiteľkou mladá plavkyňa
Stela Megelová z Brezna. 		
DB

Magdalénkine
excelentné výkony

Český halový pohár hasičov v behu
na 60 m prekážok pokračoval v novembri záverečnými dvoma kolami v Prahe
a Ostrave. V Prahe pri účasti troch stoviek
súťažiacich dosiahla excelentný výkon
Magdalénka Štinčíková, žiačka 5. B Spojenej školy Mierová.
Zvíťazila v kategórii mladších žiačok
časom 13,14 sek, čo je nový rekord zabehnutý na území Českej republiky. Kvalitu jej výkonu odráža i skutočnosť, že
bola rýchlejšia aj ako chlapci jej vekovej
kategórie. V Ostrave v 150- člennej konkurencii obsadila 11. miesto. V konečnom účtovaní všetkých štyroch kôl (na
jar - Jablonec nad Nisou a Ostrava, na jeseň Praha a Ostrava) obsadila nádherné
3. miesto. Zároveň bola ocenená i za najlepší výkon sezóny, ktorý dosiahla v Prahe.
Do bodovanej tridsiatky v konečnom
hodnotení sa dostal i jej brat Tomáš
v kategórii starších žiakov. Ako 13-ročný v konkurencii s 15-ročnými obsadil
13. miesto. 			
DB

Bobrovecký beh do vrchu „Choď ako môžeš“
Dobojované. Slovenský pohár v behu do vrchu 2017 napísal
poslednú kapitolu v Tatrách. Prvú novembrovú sobotu sa na
štarte v Bobroveckej Vápenici v nadmorskej výške 820 metrov
zišli bežci - atléti, lyžiari, biatlonisti, skialpinisti i cyklisti z celého
Slovenska a Poľska. 131 pretekárov všetkých vekových i výkonnostných kategórií bojovalo nielen o čo najlepšie umiestnenie,
ale najmä s veľmi veľkým výškovým prevýšením - 600 m na trati
dlhej 3 700 m, čo znamená výrazný výškový rozdiel pripadajúci
na 1 km. Hoci ich v závere potrápil zasnežený a šmykľavý povrch
trate, do cieľa došli všetci.
Z výsledkov:
Ženy od 50 do 59 rokov: 1. Danica Božová - 41:23,6 min

DB, foto: V. Boža st.
ROČNÍK XVI - DECEMBER 2017
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Medvede

posilnili káder
Nelichotivá zdravotná situácia v tíme
Iskra Svit donútila vedenie klubu k doplneniu hráčskeho kádra. Do družstva pribudol
28-ročný americký rozohrávač A. J. Walton.
Nedávne zranenie Marka Radonjiča
znamenalo oslabenie na pozícii dirigenta
hry „medveďov“. Tento post však prišiel zaplniť skúsený Walton. Američan absolvoval univerzitu Baylor, s ktorou sa prebojoval dvakrát medzi najlepšiu osmičku tímov
v NCAA. V záverečnom roku sa dokonca
stal šampiónom Natonia Invitation Tournament (NIT). Profesionálnu kariéru začal
v poľskej najvyššej súťaži, dva roky pôsobil
v tíme Asseco Gdyňa. V oboch prípadoch
patril k ligovej špičke, v asistenciách mu
patrila druhá pozícia a v ziskoch bol dokonca lídrom. Priemerne dával 15 bodov
na zápas v sezónach 2013/14 a 2014/15,
čo mu vynieslo ocenenie v podobe zaradenia do najlepšieho tímu legionárov.
V roku 2014 sa dokonca stal podľa basketbalového portálu www.eurobasket.com
najlepším defenzívnym hráčom sezóny.
Za Svit odohral len druhý zápas, ale
jeho dopad na tím bol markantný. Reč
je o novom rozohrávačovi A. J. Waltono-

vi. Dirigent „medveďov“ nasmeroval svoj
tím k dôležitým dvom bodom z palubovky Komárna. Američan dal vicemajstrovi 17 bodov, ku ktorým doplnil osem
doskokov, sedem asistencií a päť ziskov.
V rámci hodnoty „plus-mínus“ mal spolu
so svojim spoluhráčom DeAndre Davisom

najvyššiu hodnotu +16. V druhej kategórii
“Slovenský hráč kola“ bol ocenený hráč
Svitu, po zranení sa do starej fazóny definitívne vrátil Pavol Lošonský. Krídelník
Iskry sa v Komárne prezentoval 14 bodmi,
deviatimi doskočenými loptami a dvoma
asistenciami. 			
JD

Mierovka má Majsterku Slovenska v crossmintone

tréningoch Zuzana Uličná a o tretiu priečku sa podelila Dáša Ammerová zo Svitu
s Lýdiou Tobiašovou z Lipian.
V kategórii chlapcov do 12 rokov nedali
šancu chlapcom zo Svitu hráči domáceho
klubu. Prvenstvo z minulého roka obhájil
Ján Ščavnický ml., ktorý vo finále zdolal
Marka Piskuru. Na treťom mieste skončili
Richard Roba a Branislav Bujňaček. Naši
chlapci Zdenko Grác, Marek Šimčák a Ľubomír Šoltís ostali tesne pred bránami semifinále a skončili zo 14 chlapcov na peknom 5. - 8. mieste.
Medzi dievčatami do 15 rokov sa z víťazstva tešila Lesana Gajdošová, ktorá porazila vo finále Katarínu Daduľakovú z tej
istej školy - ZŠ Kysak. Cez semifinále neprešli Nina Šoltísová (Spojená škola Mierová
Svit) a Lívia Imrichová (ZŠ Kysak), ktoré tak
skončili na peknom treťom mieste.
Rodičom veľmi pekne ďakujeme za
finančný príspevok a hráčom za úspešnú reprezentáciu školy. Žiaci z Mierovky
si okrem titulu majsterky a vicemajsterky, doniesli ešte ďalšie 2 cenné kovy a čo
je podstatné - bojového, ale zároveň
férového športového ducha a veľa, veľa
zážitkov.
Mgr. Monika Jakubčáková

V Lipanoch sa vo štvrtok 30. novembra
2017 uskutočnili Majstrovstvá Slovenska
v crossmintone pre žiakov základných
a stredných škôl. Šampionát bol prvýkrát
vyhradený len pre mládež a konal sa počas
pracovného týždňa vo štvrtok. Aj tieto faktory napomohli k vysokej účasti. Majstrovstiev Slovenska sa zúčastnilo až 63 hráčov.
Bojovalo sa v troch kategóriách - do 12 rokov, do 15 rokov a do 18 rokov v dievčenských a chlapčenských skupinách.
Spojenú školu, Mierová reprezentovalo 22 žiakov. Až pre polovicu z nich to bol

premiérový turnaj. Mohli si porovnať sily
s hráčmi z iných klubov a zažiť poriadnu
nefalšovanú športovú atmosféru.
Najpočetnejšou kategóriou opäť bola
kategória dievčat do 12 rokov, kde spomedzi šestnástich dievčat sa najlepšie darilo
Bianke Jančekovej, ktorá získala svoj prvý
majstrovský titul. Táto žiačka dokázala, že
poctivým prístupom k tréningom, domácou prípravou s rodičmi, zápalom pre hru
a nadšením sa možno za dva roky posunúť
zo začiatočníčky až na najvyššiu priečku.
Strieborné miesto obsadila jej parťáčka na
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