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Láskyplný máj

SVIT.KOM – Komunitný život v Európe

Máj, jeden z najkrajších mesiacov roka,
keď všetko začína farebne kvitnúť, v prírode sa rodí nový život a prichádzajú konečne teplé dni, si každý spája s časom
lásky.
A ten má veľa podôb – podobu tej „pravej“ lásky medzi partnermi, o ktorej už odnepamäti píšu básnici, ale aj lásky k našim
mamám, ktorým tradične patrí druhá nedeľa v mesiaci. Je to i láska k práci, nie tá
workoholická, ale tá, ktorou tvoríme hodnoty, aby sme sa na tom našom malom
Slovensku mali dobre. Láska k prírode,
k ľuďom, k zvieratám, k svojmu mestu...
to všetko sú lásky, ktoré sú pre nás životne
dôležité.
Nezabúdajme preto na ne, veď bez lásky
by bol život sivý, smutný a nezaujímavý.
-p-

Posledný aprílový víkend patril vo Svite medzinárodnému podujatiu so zameraním na európske občianstvo, komunitný život,
podporu regionálnych produktov a rozvíjanie vzájomnej spolupráce. Tento druhý ročník sa konal za účasti zástupcov partnerských miest Česká Třebová a Knurów.
venského predsedníctva v Rade
Európskej únie SK PRES.
Piatková konferencia sa konala
aj za prítomnosti hostí - poslancov Európskeho parlamentu Ing.
Vladímíra Maňka, ktorý prednášal
na tému „Európska únia – zodpovednosť, príležitosť a udržateľ-

Foto: Peter Kostka

Organizátorom komunitného
festivalu bolo Mesto Svit a na jeho
prípravu sa mestu pre tento rok
podarilo získať podporu prostredníctvom grantu Európskej komisie
v programe Európa pre občanov,
aktivita Partnerské mestá. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zároveň podujatiu udelilo záštitu v rámci Slo-

(Pokrač. na 4. strane)

Mestské zastupiteľstvo Svit:

DNES V ČÍSLE

Bude mať príbeh Štrkoviska šťastný koniec?
Po tom, ako si poslanci vypočuli komentár hlavného kontrolóra J.
Mezovského k predloženej správe o vykonaných kontrolách a vyhodnotení plnenia uznesení MsZ, pristúpili ku schvaľovaniu Dodatku č. 3/2016 Štatútu mesta Svit, ktorým sa upravujú podmienky podávania návrhov a schvaľovania ocenení mesta. Dodatok
k Štatútu jednomyseľne schválili.
Pre festival „SVIT. kom – komunitný život v Európe“, ktorý
sa koná posledný aprílový víkend,
sú náklady v značnej miere kryté
dotáciou Europe for Citizens – avšak tá bude mestu poskytnutá až
po uznaní predložených oprávne-

ných výdavkov. Rozpočtovým
opatrením preto poslanci schválili
pre tento účel čiastku 10 tisíc eur,
ktorá bude následne uvedenou
európskou organizáciou zaslaná
na účet mesta.
Vzali na vedomie a odsúhlasili

dodatočné vzájomné vysporiadanie pozemkov v časti Pod
Skalkou – nad Pílou, ktoré sú
v podielovom spoluvlastníctve
členov Pozemkového spoločenstva Bývalí urbarialisti obce Lučivná - poz. spol. a vo vlastníctve
Mesta Svit formou vydržania.
Žiadateľom K. Ferenčákovej
a P. Ferenčákovi schválili predaj
časti pozemku, ktorý tvorí priľahlú záhradu k ich rodinnému
(Pokrač. na 2. strane)
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Jarný zber domového odpadu,
alebo zbavenie sa všetkých
starých „harabúrd“

2

Minulý mesiac sme do novín dávali informáciu o rozmiestnení VOK v meste pre jarné upratovanie v meste.
Po minulé roky bolo spojené jarné upratovanie skôr s jarnými brigádami pred bytovými domami, ľuďmi usilujúcimi
sa skrášliť svoje okolie, všetci sme sa tešili z prichádzajúcej
jari.
Dnes až s obavou pristavujeme VOK ... čakáme, čím nás
obyvatelia potešia.... a „potešili“. Niekedy až zastáva rozum,
čo všetko ľudia vedia nazbierať a následne vyhodiť.
TS
Na pozvanie poslanca Európskeho parlamentu Eduarda Kukana
vycestovala malá delegácia seniorov zo Slovenska, vyslaná prezidentkou Fóra pre pomoc starším na Slovensku Ľ. Gálisovou do Bruselu, kde od 23. do 26. februára 2016 prežili nezabudnuteľné stretnutia. Pán poslanec Eduard Kukan dlhodobo pracuje v prospech
presadzovania problematiky starnutia a zlepšenia kvality života starších v EÚ, ale i na Slovensku. Do Európskeho parlamentu sa dostane
málokto, ale nášmu predsedovi Klubu seniorov Bôrik Alexandrovi
Tokárovi sa to podarilo. Bol totiž medzi vyslanými. Tlmočil významnému hostiteľovi svoje poznatky, problémy a potreby seniorov. Mal
aj možnosť zažiť rokovanie parlamentu, jeho presné a prísne hlasovanie, večeru s poslancom Kukanom, ale vidieť i nádherné pamiatky
tohto veľ komesta.
vž

Bude mať príbeh Štrkoviska šťastný koniec?

(Dokonč. z 1. strany)
domu o výmere 179 m² za cenu 19, eur/m².
Z dôvodu požiadaviek, ktoré vyplynuli
z bežnej praxe pri schvaľovaní prenájmov
nebytových priestorov, najmä krátkodobých, bolo potrebné schváliť nové Zásady
prenájmu takýchto priestorov a stanoviť
minimálne ceny za takýto prenájom. Poslanci tento dokument schválili. Žiadateľovi a majiteľovi garáže J. Čubanovi
schválili predaj časti pozemku pod jeho
garážou o výmere 2m² za cenu 20 eur/m².
Vlastníci bytov bytového domu na Ul.
Kpt. Nálepku, s. č. 140 požiadali o odkúpenie časti pozemku pod ich bytovým
domom vo vlastníctve mesta Svit. Poslanci
tento predaj schválili s tým, že cena pre
prvonadobúdateľov v zmysle zákona
č. 182/1993 Z. z. činí 0,10 eur/m² (mesto
je povinné previesť vlastníctvo pozemku
tejto skupine žiadateľov) a pre ostatných
vlastníkov bytov v zmysle citovaného zákona a VZN č. 9/2012 za cenu 3,32/m².
Predaj pozemku bol i ďalším bodom rokovania – občan Ul. Školskej, s. č. 624 L.
Potočný požiadal o odkúpenie priľahlého
pozemku k rodinnému domu o výmere
131 m² - po prerokovaní v príslušnej komisii a Mestskej rade a ich súhlasných stanoviskách aj poslanci tejto žiadosti vyhoveli za cenu 19 eur/m².
Ďalším bodom plánovaného rokovania
bolo schválenie predĺženia termínu
uznesenia MsZ č. 125/2015 na termín
31. 8. 2016 (ide o vzájomný prevod - zámenu pozemkov medzi Mestom Svit
a spol. MIVA, s. r. o. Svit a poskytnutie lehoty pre vymazanie záložného práva na
Liste vlastníctva spol. MIVA, s. r. o. Svit).

Nasledovali interpelácie poslancov.
Ako prvý sa prihlásil M. Bezák a opakovane sa zaujímal o situáciu v lokalite
Štrkoviská – resp. Bágroviska. Primátor
poskytol odpoveď, v ktorej informoval
o uskutočnených rokovaniach so spoločnosťou Štrkopiesky. Požiadavka mesta na
úpravu brehov v súlade s rozhodnutím
Banského úradu nebola zo strany Štrkopieskov splnená, nakoľ ko výškopis a polohopis južného brehu nie je realizovaný,
mieru porušenia nevieme. Došlo k dohode, že až po vyhotovení týchto údajov
a zistení pravdivého skutkového stavu sa
bude v rokovaniach pokračovať. Mesto
bude trvať na úhrade časti nákladov za
vybudovanie odtoku z jazera do rieky Poprad napriek tomu, že riaditeľ ka Štrkopieskov vzájomnú zmluvu spochybnila.
M. Smatanová predostrela otázku, vyplývajúcu zo zasadnutia výboru JDS, kde
vznikla požiadavka, či by mesto nemohlo
poskytnúť pre Kluby dôchodcov počítače, ktoré už nepotrebuje, miestnosť na
uskladnenie dokumentácie a bezbariérový prístup do klubov. Zároveň tlmočila
sťažnosť občana J. Ujházyho na dopravné
kolízie, nebezpečné prebehovanie detí
v lokalite Hviezdoslavovej ulice od Štúrovej po Mierovú ulicu a nutnosť riešenia
tohto problému. Reagoval opäť primátor
– seniori počítače dostanú, čo sa týka
miestnosti, odpoveď dostanú písomnou
formou. Otázka dopravy v meste výrazne
rezonuje. Mesto ukončuje pasportizáciu
ciest a komunikácií a pripravuje plán statickej dopravy v meste. Je predpoklad,
že do jesene by mala byť táto situácia
ujasnená. Určia sa podmienky pre parkovanie, nutné úseky sa budú rozširovať a to

všetko, samozrejme, súvisí aj s novými investičnými nákladmi.
Poslanec F. Drozd interpeloval povereného riaditeľa TS – je potrebné, aby sa
už kosilo v úsekoch, kde je veľa obyvateľov – teda vo východnej časti mesta a opýtal sa na možnosť výstavby aj keď zatiaľ
len provizórneho plota pri detskom
ihrisku na sídl. E, aby sa predišlo možným
úrazom pri vybiehaní za loptou a pod.
Vhodné by bolo i umiestnenie odpadkového koša v tejto zóne. Pri tejto príležitosti primátor M. Škvarek predstavil Ing.
Júliusa Ďuricu, ktorý je na 6 mesiacov
poverený riadením Technických služieb
mesta Svit. K oploteniu ihriska bola sľúbená písomná odpoveď a ku koseniu zaznela informácia, že prebieha a bude sa
riadiť plánom podľa určených lokalít a naliehavosti ich kosby.
V diskusii primátor informoval poslancov a hostí o poznatkoch z 3-dňovej pracovnej cesty v meste Luck na Ukrajine.
Zúčastnil sa jej spolu s vedením Chemosvitu, a. s., ktorý tam prevádzkuje dva závody. Bližšie o tomto pobyte sa dočítate
na str. 3.
Primátor informoval o potrebe vyjadrenia sa poslancov, či komisií MsZ k pripravovaným rokovacím poriadkom orgánov
Mesta, krátko sa vyjadril k stavu investičných akcií, ktoré sú v štádiu verejných
obstarávaní – parkovisko ZŠ Mierová, sanácia bytového domu na Ul. F. Kráľa a výťah na MsÚ.
V závere pozval všetkých prítomných na
piatkovú konferenciu a sobotňajší program SVIT. kom-u 2016 a poďakoval všetkým zúčastneným za ich aktivitu.
-vž-
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Návšteva ukrajinského Lucka
Na základe pozvania vedenia Chemosvit, a. s., navštívil v dňoch 11. až 14. apríla 2016
primátor mesta Ing. Miroslav Škvarek ukrajinské mesto Luck. Predmetom návštevy bolo
oboznámenie sa s mestom, ktoré je metropolou Volynskej oblasti, ako aj aktivitami svitského významného podnikateľského subjektu na tomto teritóriu.
Spoločnosť Chemosvit podniká v Lucku už od roku 1996,
keď ako jeden z prvých slovenských investorov založila spoločný podnik Luckplastmas.
Dnes tu už vyše desať rokov
sídlia aj dcérske spoločnosti
Luckchim na výrobu obalových
fólií a Terichem Luck na výrobu
kondenzátorových fólií pre
elektrotechnický priemysel.
Primátora Svitu ako aj predstaviteľov Chemosvitu a Lucklastmasu prijal primátor Lucka
Mykola Romaňuk a výsledkom
priateľského stretnutia na radnici bol podpis Memoranda o
spolupráci medzi Luckom a Svitom. Táto spolupráca by sa
mala rozvíjať najmä v oblasti
výmeny kultúrnych programov,
komunikácie mládeže a výmeny skúsenosti v oblasti života komunít oboch miest.
Mesto Luck má vyše 220 tisíc
obyvateľov.

História Lucka siaha do roku
1085 a zo známych osobností
sa tu narodil napr. slovenský
hokejista Peter Bondra a
mnoho iných významných dejateľov európskeho významu.
Pred druhou svetovou vojnou
bolo mesto niekoľ ko storočí
súčasťou Poľska a jeho architektúra a historické pamiatky

sú viazané práve na toto obdobie.
Primátor M. Škvarek pozval
ukrajinského kolegu Romaňuka
na návštevu nášho mesta a
podtatranského regiónu, čo
bolo akceptované s prísľubom
rozvinutia kontaktov.
-rms-

Kvapka pre mesto

Miestny spolok Slovenského
Červeného Kríža vo Svite sa
obracia na darcov, občanov
a mládež v meste Svit a okolia
s výzvou pre darovanie krvi
v akcii „Kvapka pre mesto“.
Odber sa uskutoční vo
štvrtok 23. júna 2016 od 9.00
do 12.00 hod. v CVČ.

Do práce na bicykli

Do celoslovenskej kampane
„Do práce na bicykli“ sa prihlásilo opäť viac tímov. V roku
2015 súťažilo vo Svite 13 tímov, tohto roku ich je 19 s 59
účastníkmi. Svit vlani vo svojej
kategórii zvíťazil a to zrejme
malo aj vplyv na zvýšenie záujmu o túto užitočnú kampaň.
Súťaží sa od 1. do 31. mája
2016.

Za zber hygienické
potreby

Nový závod NISSENS už produkuje
V utorok 3. mája 2016 sa v novom závode Nissens, ktorý
sídli v priemyselnom areáli Chemosvitu vo Svite, uskutočnila malá slávnosť. Prestrihnutím pásky bol závod symbolicky uvedený do života.
Na slávnostnom otvorení sa
zúčastnili majitelia - Knud Nissen a Alan Nissen - predseda
predstavenstva dánskej firmy,
viceprezident spoločnosti pán
Mikkel Krogslund Andersen,
riaditeľ slovenskej pobočky Torben S. Jeppesen a ďalší hostia,
ktorí sa podieľali na príprave a
realizácii nového závodu. Pásku
prestrihli majiteľ firmy Knud
Nissen, primátor mesta Svit Ing.
Miroslav Škvarek, predseda
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TS mesta oznamujú, že
pri pouličnom výkupe papiera
v meste Svit sa menia výkupné
množstvá na výmenu hygienických potrieb za papier takto:
6 kg papiera = 1 ks toaletný
papier, 15 kg papiera = 1 balík
kuchynské utierky a 1 kg papiera = 1 balíček hygienických
vreckoviek.

diacich komponentov pre veterné trubíny, automobilový a
ťažký priemysel. Firma sa ve-

mesto zaujímavý a aj do budúcnosti budeme hľadať možnosti,
ako priviesť do Svitu ďalšie

nuje výrobe a realizácii rozmanitých tepelných riešení pre
rôzne podniky po celom svete.
Najväčší závod s 550 zamestnancami pôsobí už niekoľ ko rokov na Slovensku - v Čachticiach. Vo Svite zatiaľ pracuje
okolo štyridsať zamestnancov s
perspektívou rastu na 120 ľudí.
„Vznik závodu Nissens v našom
meste vnímam veľmi pozitívne,“ povedal nám primátor
Ing. Miroslav Škvarek, ktorý sa
aktívne podieľal na rokovaniach
o vzniku firmy vo Svite. „Každý
väčší zamestnávateľ je pre naše

nové firmy s pracovnými príležitosťami. Priemyselný areál
Chemosvitu je na to vhodný.“
Firma zamestnáva predovšetkým špecialistov na zváranie kovov v ochrannej atmosfére, špecificky hliníka, pričom dôraz je
kladený na kvalitu vykonávaných prác. Spolupráca Chemosvitu s dánskou spoločnosťou zahŕňa poskytnutie výrobných
priestorov a služieb, ako sú
napr. ICT služby, dodávky energií, ochrana objektov a ďalšie.
Eva Potočná
Foto: L. Mlynarčík

predstavenstva Finchemu Ing.
Michal Ľach a riaditeľ Chemosvitu Ing. Ján Olekšák. „Svit je
dobré miesto s dobrou infraštruktúrou a kvalitnou pracovnou silou,“ uviedol majiteľ
firmy. „Sme naozaj veľmi spokojní.“
Dánska spoločnosť bola založená v roku 1921 Alanom Nissenom v meste Horsens. Zameriava sa na vývoj a výrobu
klimatizačných jednotiek a chla-
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(Dokonč. z 1. strany)
nosť s výhľadom do budúcnosti“ a Ing. Ivana Štefanca,
MBA, PhD. ku téme „Inovatívny prístup k možnostiam,
ktoré ponúka Európska únia“. Poslanec mestského
zastupiteľstva vo Svite PhDr. František Drozd, PhD.
prednášal na tému „Človek a jeho sociálny rozmer
v Európskej únii“. V popoludňajších hodinách sa predstavila Stredná odborná škola Svit s prezentáciou svojich europrojektov a uskutočnil sa aj seminár pre verejnosť na tému „Čo nám ponúka Európska únia“.
Sobota patrila predovšetkým zábave a gastronómii. Na námestí sa otvorili stánky s rôznymi ponukami- prednosť dostali tí producenti, ktorí vo svojich
stánkoch ponúkali tradičné lokálne suroviny a remeselné potraviny s dôrazom na kvalitu a tradíciu.
V priestore námestia a parku prezentovali svoju činnosť a záujmy predstavitelia komunít zo Svitu, ako
aj z blízkeho okolia a mohli ste tiež navštíviť stánky
zástupcov komunít partnerských miest Českej Třebovej a Knurówa. Súčasťou festivalu bola aj možnosť
vyskúšať si jazdu na ekologických elektrických trojkolkách. Ani
tento rok tu nechýbala výstava zvierat, tvorivé dielne CVČ, základných umeleckých škôl či ukážky aktivít skautov. V kultúrnom
programe sa predstavili základné umelecké školy, naša Sviťanka,
Jánošík, Alimah fusion a Alchýmia z Popradu, škola tanca,
módna prehliadka SOŠ, hudobníci a speváci z partnerských
miest, country spevák Roman Vitkovský, či vynikajúca hudobná
skupina SHOCK BAND. Návštevníci tak mohli na jednom mieste
obdivovať prácu remeselníkov a umelcov, stánok cyklistického
klubu, aktívne sa zapojiť do tréningu mladých basketbalistov,
navštíviť burzu kníh alebo ochutnať tradičné múčniky pripravené
Úniou žien a mnohé iné zaujímavé aktivity. Veľ kému záujmu návštevníkov sa tešila výstava fotografií „Premeny Svitu“, naištalovaná v Dome kultúry.
Keďže bola sobota pred 1.májom, nemohlo chýbať tradičné

stavanie a ohrávanie mája - postavili ho naši „Jánošíci“ a bohatým programom ho „ospievali a ohrali“ hostia z FS Tepličan
z Liptovskej Tepličky. Tí priniesli spod Kráľovej hole i majstrovské
vystúpenie worhoutu – akrobatické cvičenie na hrazde, ktoré
zožalo úspech. Zábava pokračovala pri Kolibe, kde s ubúdajúcim

slnkom pribúdalo návštevníkov. Na svoje si prišli priaznivci skupiny Kabát – ich piesne zneli z pódia v podaní Vetrofky z Popradu
a potom samozrejme vzplanula tradičná vatra.
Nedeľa sa niesla v športovom duchu a na ihrisku ZŠ Komenského sa uskutočnil futbalový turnaj zástupcov partnerských
miest, z ktorého víťazne vyšlo družstvo zástupcov poľského
mesta Knurów.
Aj vďaka príjemnému počasiu všetko naplánované vyšlo do
bodky.
Snáď len návštevníkov očakávali organizátori viac a pýtajú sa
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Mierovka má „penfriends“
v New Yorku
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Výučbou cudzieho jazyka rozvíjame štyri zručnosti: čítanie,
počúvanie, rozprávanie a písanie. Okrem bežných vyučovacích hodín môžu žiaci ZŠ na Mierovej ul. využívať čitateľský kútik anglickej literatúry, konverzačné hodiny so
zahraničnou lektorkou a písanie si môžu zdokonaliť korešpondenciou v cudzom jazyku.

– čo by tak zdvihlo našich ľudí a pritiahlo na takéto podujatie,
ktoré im ponúka mesto zdarma... Ak viete, poraď te, dajte námet, budeme radi...
-redFoto: Peter Kostka a Adam Tomajko

Žiaci piateho ročníka počas
krúžku Angličtina hrou majú
jedinečnú možnosť dopisovať
si so žiakmi slovenskej školy
v New Yorku. Prečo práve
New York? Oslovila nás rodáčka zo Svitu – pani Andrea
Valčuha Levrincová - učiteľ ka
slovenskej školy v Bohemian
Hall v Astorii, ktorá pôsobí
pod Českým a slovenským
kultúrnym centrom v New
Yorku, časť Queens. Škola má
aj detský folklórny súbor
a spevácky zbor a takto sa
snažia udržiavať slovenský jazyk, kultúru pre ďalšie generácie Slovákov v USA.
Nápad pani učiteľ ky nás potešil a pre Slovákov v Amerike
sme pripravili vlastnoručne vyrobené vianočné pozdravy

gličtine a nakoľ ko je pre nich
vzácna slovenčina, pár viet
naši žiaci napísali aj po slovensky.
O pár týždňov neskôr sme
obdržali listy s fotkami a malými pozornosťami. Dostali
sme pohľadnice pamiatok
New Yorku, opis školy a fotku
z jarného koncertu v ľudových
krojoch, ktorá nás milo prekvapila.
V tomto čase opäť naše deti
pripravujú listy aj s malými
prekvapeniami pre ich „penfriends“ spoza veľ kej mláky.
Témou listov sú záujmy, domáce zvieratká, zvyky a tradície. Nechýba nakreslený obrázok, fotografie a maličkosť.
Už teraz sa tešíme na ich
odpovede a možno sa s niek-

s krátkym predstavením sa.
Priložili sme aj pohľadnice našej krásnej prírody. Žiakom
sme vytvorili zaujímavé dvojice: Kevin píše listy Evyn, Dávid Bednár pripravuje prekvapenia pre Jakuba Bednára
atď. Žiaci písali listy bilingválne t.j. časť listu píšu v an-

torými aj osobne stretneme
cez letné prázdniny, nakoľ ko
väčšina ich študentov trávi
letné prázdniny na Slovensku.
Žiaci 5. A triedy v krúžku
Angličtina hrou pod vedením
Ing. Viery Oleárovej
ZŠ Mierová Svit

Škôlkári u seniorov

Detičky z Materskej školy Pod Skalkou sa v rámci pravidelnej
prechádzky zastavili v Klube seniorov Bôrik, aby videli miesto,
kde prežívajú voľné chvíle ich starí rodičia. V sprievode pani
učiteľ ky Janky Bachratej boli milo privítané a pohostené a na
oplátku im venovali pekné básničky i pesničky. I takýmto spôsobom nachádzajú k sebe cestu dve vekom vzdialené generácie...
-vž-
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V apríli sme ukončili čitateľskú súťaž „Čítame s
Osmijankom“. V Osmijankovom rozprávkovom
vláčiku tentoraz cestovali tretiaci zo ZŠ Mierovej vo Svite.
Osmijanko pre nich pripravil
už 12. dobrodružnú literárnu
cestu, na ktorej ich čakalo 8 zastávok a 8 súťažných otázok.
Na záver cyklu deti čakal slávnostný program - gitarové
dueto a aktuálny prednes s názvom Môj čitateľ nám pripravili
žiaci zo SZUŠ Fantázia vo Svite.
Vyvrcholením akcie bolo vyhlásenie Najlepších čitateľov z kategórie detí za rok 2015. Na
treťom mieste sa umiestnil Sebastián Buch, druhá bola Alexandra Smolková a víťazom sa
stal Matúš Žonda.
V rámci Tatranskej literárnej
jari - stretnutia popredných českých a slovenských spisovateľov vo Vysokých Tatrách sme
u nás vo Svite zorganizovali
dve besedy.
Na prvej verejnosť privítala
hostí z Českej republiky: poetku, prozaičku a zbormajsterku Lýdiu Romanskú a spisovateľa, scenáristu a filmového režiséra Tomáša Magnuseka. Domácich autorov zastupoval básnik, redaktor, publicista a literárny kritik Peter

Mišák. Na druhej besede sa
stretli žiaci SOŠ zo Svitu s prírodovedcom, biológom, publicistom, dramatikom, scenáristom a spisovateľom Gustávom
Murínom.
Počas celoslovenskej kampane Les ukrytý v knihe sme
u nás privítali Ing. Karola Semana, CSc., člena občianskeho
združenia Zachráňme tatranského kamzíka. Na besedách
oboznámil deti obidvoch ZŠ
mesta s národnými parkami
Slovenska a osobitne sa zameral na flóru TANAP-u. Ako pomôcku so sebou doniesol vetvičky drevín, a tak sa žiaci
naučili rozoznávať ihličnaté aj
listnaté stromy, rastúce vo Vysokých Tatrách.
Návštevníci knižnice mohli
v apríli zhliadnuť i dve výstavy
– Karpatskí Nemci Horného
Spiša, ktorú pripravil Karpatskonemecký spolok, Miestna
skupina Poprad a putovnú výstavu z Českej republiky – Čapkovci a Slovensko.
DŠ

Zľava Lýdia Romanská, Tomáš Magnusek a Peter Mišák.
Na foto dole Gustáv Murín.

Čo vieme o mineráloch?

Bez mučenia priznávam, že veru toho veľa neviem. A to som absolvovala chemickú priemyslovku, na ktorej som sa s týmto termínom zaručene stretávala. Snáď ma ospravedlňuje fakt, že odvtedy uplynulo viac ako 40 rokov....
S minerálmi sa stretávame
pomerne
často, avšak v súvislosti s ich krásou
a magickou silou je to
téma nesmierne zaujímavá a priam fascinujúca. Zvlášť pre nežné
pohlavie. Potvrdilo to
i moje stretnutie so
šarmantnou a príjemnou mladou ženou,
Achát slonie
ktorá minerálom „preucho
padla“ a stali sa jej koníčkom, priam vášňou.
Pochádza z Batizoviec, do školy chodila
vo Svite a profesijne sa uberala technickým
smerom – je z nej študovaná stavbárka.
Od malička sa jej kamienky páčili, čosi ju
k nim priťahovalo a pred viac ako 5-timi
rokmi začala vlastnými rukami vyrábať svoj
prvý náramok. Pribúdali k nemu ďalšie
pekné kúsky z polodrahokamov a dnes
má vo Svite svoj vlastný ateliér, kde na
svet prichádzajú originálne šperky. Sídli
Prírodný achát

vedľa vchodu do Chemosvitu, a. s., Svit.
A prečo minerály v názve tohto článku?
Nuž, pani Anna Krišková mi prezradila, že
ide v podstate o chemické zlúčeniny, ktoré

Čitateľská súťaž

majú (až na výnimky) viac či menej dokonalú kryštalickú štruktúru. Vznikli spolu
s našou Zemou pred viac ako 5 miliardami
rokov vďaka gravitačným silám, nárazom
meteoritov, energii vulkánov, pôsobením
vody, či atmosféry. Vzniklo tak viac ako
3000 nerastných druhov, z ktorých sa len
niektoré radia medzi polodrahokamy
a z ktorých len niektorým sa pripisujú aj
liečivé účinky. A prečo polodrahokamy, či
drahé kamene? Lebo sa v prírode vyskytujú len vo veľmi malých, priam zanedbateľných množstvách. Od toho sa odvíja aj
ich dostupnosť či cena na trhu.
Prezradila mi, že medzi najznámejšie sa
radia určite perly, acháty, opály, malachit,

koral, jantár, či granát. Ženy, ale i muži ich
s obľubou nosili už od nepamäti – ženy
v šperkoch, muži v symboloch moci – žezlách, korunách, prsteňoch, či rúchach. Vykladali sa nimi poháre, misky, vázy a iné
ozdobné predmety.
Nuž a ich liečivá sila je iste i vecou viery
a nepochybne je podložená praktickými
skúsenosťami a bádaním odborníkov. Pohľad na farebné šperky z prírodného materiálu pani Anky pohladia, potešia a keď
som ukázala na jeden z nich, že sa mi páči,
povedala mi, že nie ja, ale ten polodrahokam si ma vybral. Zaujímavé....
-vž-

Súťažná otázka:

Kedy a akým spôsobom vznikali
nerastné druhy – polodrahokamy?
Odpovede zasielajte do konca mája
na adresu redakcie novín Mesto
Svit, Hviezdoslavova 32, 059 21
Svit, alebo mailom na:
veronika.zoldakova@svit.sk
Traja vyžrebovaní výhercovia získajú
ručne vyrobené šperky zn.Stinga.
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DFS Jánošíček pôsobiaci ako záujmový útvar pri OZ Detský famózny svet (OZ DFS)
Svit má za svoju 20ročnú pestrú a zaujímavú činnosť, ktorú
v tomto roku prezentuje na rôznych akciách,
podujatiach a festivaloch reprezentatívne
výsledky.

Od začiatku tohto roku
si pripravil nielen nový
program, ale má za sebou
účasť na Medzinárodnom
festivale v Poprade, kde
vystupoval s Jadrankou
a získal diplom za pôsobivý autentický prejav.
Darilo sa mu aj na súťaži
v Košiciach, kde sa mal
možnosť stretnúť s Róbertom Miklom a pritom obsadil bronzové miesto.
V súčasnosti prebieha III.
časť projektu Spoločne za tradíciami našich
predkov, ktorú realizuje so ZŠ podtatranského
i tatranského regiónu.
Začiatkom júna sa pripravuje na účasť Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Krojované bábiky, pričom bude hosťovať
zahraničné kolektívy.
Zároveň si pripravil celovečerný premiérový
program „Jánošíček dozrel do krásy – 20 rokov
spoločne za tradíciami našich predkov“, v ktorom chce divákom ukázať, aký bol priebeh jeho
vývinu a že aj napriek ťažkým a zložitým podmienkam sa zaradil medzi popredné kolektívy
podtatranského regiónu.
V lete má pozvanie na Medzinárodné festivaly
do niekoľ kých krajín, ktoré bude realizovať pod
názvom „Potulky folklórnym svetom“.
Úprimne sa tešíme, že budete zdieľať spolu
s nami našu radosť a nadšenie za 20 ročné obdobie svojej pôsobnosti, ktorou reprezentuje
Jánošíček seba, naše mesto a rodné Slovensko.
Bc. Vlasta Horňáková DiS.art.
Umelecká vedúca, choreografka,
pedagogička tanca, koordinátorka projektov
a predsedníčka združenia OZ DFS Svit

Vďaka za krásny zážitok

www.pavolhammel.sk

9. 7. 2016
SVIT

19:00 DOM KULTÚRY

Predpredaj vstupeniek
Agentúra DOREMI (0907 353 843 a MsÚ (0908 406 147, 0917 459 699)
Vstupné

do 31. 5. - 10 eur, od 1. 6. - 11 eur, v deň koncertu 12 eur

Chceme sa vám srdečne poďakovať za pekný
zážitok, ktorý sme mali dňa 6. 5.2016 v Dome
kultúry vo Svite.
Naša vnučka, žiačka 6.B triedy na Ul. Komenského, nás pozvala na Akadémiu venovanú Dňu
matiek. A tak sme z Kežmarku prišli na vystúpenie, na ktorom sa zúčastnila aj naša vnučka.
Mali sme krásny zážitok z celého programu.
Každé jedno vystúpenie bolo svojou originalitou
veľmi zaujímavé a potešilo. Videli sme veľmi šikovné deti a v závere aj veľmi schopný kolektív
učiteľov na čele s pani riaditeľ kou. Ešte raz ďakujeme za pekný zážitok a krásne popoludnie
vo Svite. Prajeme všetkým, nech sa vám darí
takto napredovať, aby škola žala len samé úspechy.
Manželia Knappovci
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c NARODILI SA

Daniel Hamrák, Pavol Podobinský, Mejia
Layla Isabela.

Y MANŽELSTVO UZATVORILI

Dušan Jankura a Michaela Mihálová, Róbert
Ištvánik a Nikola Bjalončíková

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
apríl

70 ROKOV
Štefan Lang, Helena Šestáková, Emília Šivecová, Ján Ďurka
75 ROKOV
Jozefína Korsáková, Anna Popadičová,
Anna Mlynárová, Žofia Pružinská
80 ROKOV

Foto: P. Kostka

PIETNA SPOMIENKA

Nikdy nesmieme zabudnúť hrôzy II. svetovej vojny. To bol odkaz,
ktorý v sebe nesie pietny akt, každoročne konaný pri príležitosti
ukončenia najkrutejšej vojny v dejinách ľudstva. Vo Svite sa tohto
roku konal v piatok 6. 5. 2016 pri
pomníku padlých v parku pri Spolcentrom. Pri príležitosti 71. výročia
zorganizovali pietny akt ZO SZPB
spolu s Mestom Svit. Príhovor zaznel z úst predsedu ZO SZPB
PaedDr. Rudolfa Abraháma.

Program podujatí vo Svite
19.mája 2016 o 18:30 – Dom kultúry
Svit
KOLLÁROVCI
– koncert je VYPREDANÝ!
21.mája o 13:00 – areál Koliby
MAJÁLES – organizuje OO Únie žien vo
Svite. Účinkujú: FSk Batizovce a ĽH Bystrianka. Pripravené je občerstvenie
a guláš
26.-29.5.2016 – námestie, areál Koliby
a brehy rieky Poprad
MAJSTROVSTVÁ SVETA V RYBOLOVE
26.5.2016 o 17:00 – otvárací ceremoniál na Námestí J. A. Baťu

29. 5. 2016 o 18:00 – záverečný ceremoniál na Námestí J. A. Baťu
4. júna 2016 od 10:00 – areál Koliby
DEŇ DETSKEJ RADOSTI – maratón
hier, súťaží a zábavy
4. júna 2016 o 17:00 – Dom kultúry Svit
JÁNOŠÍČEK DOZREL DO KRÁSY
– program k 20.výročiu DFS Jánošíček
14. júna o 10:00 – Šport. areál Pod Skalkou
VI. ročník Okresných športových hier
seniorov
Predstavenie Radošínskeho naivného
divadla 18.júna 2016 je VYPREDANÉ!

„Neplačte, že som odišiel,
Len pokoj mi prajte,
a v srdci večnú spomienku
na mňa zachovajte.“
Dňa 8.mája 2016 uplynuli 2
roky, čo dotĺklo srdce a čo
nás navždy opustil manžel,
otec, dedko, brat, švagor
Peter HOMZA.
Zomrel nečakane vo veku nedožitých 66 rokov.
Zanechal v nás kúsok seba a myšlienky, čo nedajú zabudnúť. Ak ste ho poznali, postojte
chvíľu a spolu s nami venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.
Smútiaca rodina

= SPOMIENKY

Imrich Hriva, Helena Bochnárová, Ján
Drobný, Anna Mlynárová, Juraj Ľaš

85 ROKOV
Irena Košikárová
91 ROKOV
Júlia Miklášová
92 ROKOV
Helena Štelbaská, Martin Volk.

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Ing. Peter Ondruška (54), Rastislav Hrnčíř
(81), Anna Nedělková (86),Marta Pappová
(97), Pavol Šimko (66), Ing. Milan Bartko
(59), Július Kušiak (75), Vasil Petrov (91), Viliam Patrik (92).
AK SI NEŽELÁTE
V prípade, že si neželáte, aby sa Vaše jubileum, sobáš, resp. narodenie dieťaťa zverejnilo v tejto rubrike, prosíme o oznámenie v redakcii – MsÚ, č. dv.
116, č. t. 7875 114.

4. mája uplynuli už tri
roky od smrti našej
milovanej dcéry, manželky a mamky

Aleny BLAZOŇOVEJ,

ktorá nás navždy
opustila vo veku 50
rokov. Nikdy na ňu
nezabudneme a prosíme aj vás, ktorí
ste ju poznali, aby ste jej venovali tichú spomienku. Ďakujeme.
Smútiaca rodina

„Život nenavráti, čo osud vzal, ostala len spomienka a v srdci žiaľ“.
Dňa 23.marca 2016 sme si pripomenuli 9. výročie úmrtia našej milovanej mamky a babky
Márie URBANOVEJ.
9. septembra si pripomenieme 8.
výročie úmrtia nášho milovaného
otca a starého otca
Pavla URBANA.
Za tichú spomienku ďakuje dcéra Majka s manželom Vaškom
a vnučky Majka a Zuzka.
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Naši okrídlení susedia

Naše mesto predstavuje životný priestor nielen pre nás
ľudí, ale aj pre množstvo zvierat, ktoré si našli útočisko
v našej bezprostrednej blízkosti. Jednými z nich sú aj belorítka domová a dážďovník
tmavý, ktorí hniezdia priamo
v našich domoch.
Belorítka domová (na obr.),
ktorú väčšina ľudí chybne volá
lastovičkou, si svoje guľovité
hniezdo stavia do rohov okien.
A práve z tohto pramenia problémy, keďže často znečisťuje
okná a parapetu. V snahe zabrániť im v tom ľudia často inštalujú do rohov okien rôzne
strapce vyrobené z fólie, prípadne im hniezda zhadzujú.
Málokto si pritom uvedomí, že
belorítky sú zákonom chránené, vr. ich hniezd a za zhadzovanie hrozia pokuty. Navyše, 100% populácie belorí-

tok hniezdi na budovách a zhadzovaním ich hniezd, resp. bránením v ich stavbe ich z dlhodobého hľadiska vážne ohrozuje. Najlepším riešením, ako
zabrániť znečisťovaniu okna
a parapety, je pod hniezdo vo
vzdialenosti cca 20-30 cm
umiestniť zošikmenú podložku,

EKO okienko

ktorá nečistoty zachytí, prípadne, ak je znečistenie neúnosné, obrátiť sa na odborníkov (napr. Štátna ochrana
prírody), ktorí problém pomôžu vyriešiť.
Dážďovník tmavý je typický
obyvateľ miest a od konca apríla do začiatku augusta ho môžete vidieť aj vo Svite. Hniezdi
výhradne v budovách, v prie-

storoch rôznych vetracích otvorov a dutín. Patrí medzi spoločenské vtáky a najmä podvečer
lieta v kŕdľoch nad strechami
domov za hlasitého „spevu“
v podobe pískavého „srríírrr“.
Aj keď dážďovníky nehniezdia
priamo v oknách a neznečisťujú
ich, aj oni sa dostávajú do konfliktu s človekom. Sú ohrozované rekonštrukciou budov, pri
ktorých sa zakrývajú hniezdne
otvory, často aj s hniezdiacimi
vtákmi vo vnútri, ktoré sú tak
odkázané na pomalú smrť. Aj
dážďovník je zákonom chránený a v dnešnej dobe existujú
postupy, ako rekonštruovať budovy a zároveň tieto užitočné
vtáky uchrániť.
A prečo by sme vlastne mali
tieto vtáky chrániť? Okrem dôvodu, že nám to prikazuje zákon, poskytujú nám významnú
ekosystémovú službu v podobe lovenia hmyzu. Ako belorítky, tak aj dážďovníky sa ži-

7. APRÍL – Svetový deň zdravia v MŠ
Svetová zdravotnícka organizácia každoročne vyhlasuje tému,
ktorej bude Svetový deň zdravia venovaný, čím upozorňuje na určité aspekty zdravia, ktorým treba venovať nemalú pozornosť.
Pre rok 2016 je to diabetes, pretože
sa celosvetovo počet chorých na cukrovku stále zvyšuje. Na Slovensku je
z celej populácie štatisticky okolo 7 %
diabetikov. V 90 % prípadov ide o diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejším vonkajším faktorom príčiny vzniku
je nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita. Cukrovke zväčša možno predchádzať jednoduchými zmenami životného štýlu. Zdravej, hodnotnej,
vyváženej strave ako aj pravidelnému
pohybu venujeme v našej materskej
škole pozornosť denne.
V Deň svetového zdravia sme prostredníctvom informačnej tabule ponúkli rodičom cenné informácie z oblasti zdravej výživy, ktorá je jednou
z prevencií pred vznikom civilizačných
chorôb. Ochutnávkou zdravých zeleninových pomazánok na celozrnnom
pečive a zeleninových šalátov sme poukázali na možnosti zdravého a súčasne chutného stravovania sa detí
v našej MŠ. Touto aktivitou sme upriamili pozornosť na formovanie povedomia rodičov našich detí o dôležitosti
zdravej výživy pre zdravie celej rodiny.
Veríme, že si rodičia a deťmi pochutnali
a že zdravé pochúťky obohatia ich domáci jedálny lístok. Zároveň ďakujeme
firmám Ovocie zelenia Ivan zo Svitu
a Pekáreň GROSS Kežmarok za sponzorovanie tejto akcie.
Svetová zdravotnícka organizácia má
heslo: „Buďme aktívni – jedzme zdravo
– riaďme sa radami lekárov!“ Prajeme
všetkým občanom nášho mesta, aby

sa prvé dve časti tohto hesla
stali ich životným štýlom.
Odrazí sa to na tom najcennejšom, čo každý z nás má,
a tým je zdravie. K tomu vedieme aj deti, aby zdravý životný štýl bol pre ne prirodzeným. Tak nám držte
palce!
Mgr. A. Hurčalová

9

via výhradne hmyzom, ktorého
dokážu uloviť veľ ké množstvo.
Napríklad pár dážďovníka uloví
za deň až 20 000 komárov, čím
vytvára bezplatnú biologickú
ochranu mesta pred ich premnožením. Z tohto dôvodu vás
chceme poprosiť o zhovievavosť voči našim okrídleným su-

sedom, ktorí sa nám za poskytnutie trošky životného priestoru bohato odvďačia.
RT
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Uplynulo 55 rokov od vzniku Domu detí – dnes CVČ
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Zimné slávnosti v decembri 1983

Roky 1980 – 1991
dobí najmä Blanka BoKoncom januára 1980 sa konalo ďalšie
ďová – šachový, Vladisťahovanie do budovy bývalej Ľudovej
slava Maliňáková školy umenia, dnes Špeciálna základná
krúžok šikovných rúk,
škola, pretože nevyhovujúci technický
Jozef Hauser – chovastav priestorov bolo potrebné riešiť.
teľský exotického
Nezískali sme. Pravda je, že stratili,
vtáctva, Rudolf Abranajmä priestorovo, ale doba bola taká.
hám a neskôr Zdeno
O to viac sme sa snažili vytvoriť deťom
Grác – elektrotechdobré podmienky na realizáciu.
nický, Dušan Papp –
Nové možnosti ďalšieho rozvoja pravidellodnomodelársky, Štenej záujmovej činnosti nastali v súvislosti
fan Sadloň a neskôr
s výchovno-vzdelávacou prestavbou školstva, kedy sa začala do popredia pretláčať Pavol Papcún a Jozef
úloha širšieho zapojenia detí a mládeže do Šimon – leteckomodelársky, Ján Zbell – matematický, o Leopolvedecko-technickej činnosti.
dovi Klasovi a Dušanovi Prokopovi sme
V októbri 1982 v spolupráci so Stredným
písali už v minulom článku. Dušan Obtuloodborným učilišťom chemickým vo Svite
vič viedol krúžok mladých filatelistov. Tí
bola zriadená Stanica mladých technikov.
Začal tam pracovať krúžok mladých chemi- mali veľmi dobré výsledky na krajských aj
celoslovenských výstavách. Rybársky krúkov pod vedením majsterky odborného
žok pod vedením Jána Staneka a Jozefa
výcviku Ľudmily Kuffovej. Deti chodili do
učňovských laboratórií a dielní. Bolo to pre Saburu na okresnej súťaži Zlatý blyskáč zínich niečo nové, príťažlivé. Nasledujúci sú- skaval popredné miesta. Vedúci krúžkov
stavný rozvoj technickej činnosti si vyžiadal však mali aj úspešných nasledovníkov.
v roku 1985 zriadenie ďalšieho
Literárny karneval v roku 1982
krúžku – krúžku
mladých strojárov, ktorý viedol
majster odborného výcviku
Zdeno Jung. Do
tohto obdobia
sa radí aj otvorenie počítačového krúžku.
Najprv deti pracovali v priestoroch a pod
vedením pracovníkov ÚSIP-u,
pretože jedine
V rybárskom krúžku pracovala po ukontam bolo primerané vybavenie počítačočení pôsobenia svojho otca Jozefa Saburu
vou technikou, neskôr po zakúpení vlastako vedúca jeho dcéra Božena Kučerová.
ných PC (PP-01 a PMD) v SMT.
Od júna 1982 v spolupráci s mládežníkmi
Uznanie za rozvoj záujmovej činnosti patrí
sa začali konať na štadióne celomestské
predovšetkým desiatkam externých prašportové a zábavné hry pri príležitosti
covníkov - vedúcim krúžkov. Bola to,
MDD pod názvom Deň detskej radosti. Už
a stále je, práca náročná, mnohí ju začali,
ale aj čoskoro zanechali. Ale mnohí jej zos- vtedy začali vítať deti deda Mráza a Snehulienku, dnes Mikuláša, ktorí prišli slávtali verní aj niekoľ ko rokov. V tomto ob-

Mestský tabor v roku 1986

nostne na koči a tak sa stvorili Zimné slávnosti s rozsvietením vianočného stromčeka. V zime sa konali karnevaly na ľade
a v marci literárne karnevaly, zimné aj
letné branno-orientačné preteky, lyžiarske
preteky, technické súťaže, prehliadky a výstavy zo všetkých odborov záujmovej činnosti.
Leto bolo vo Svite bohaté na možnosti rekreovať deti v táboroch. Boli sme vzorom
pre celý východoslovenský kraj, organizovali sme najviac putovných táborov. Vďaka
podpore podnikov v meste - Chemosvitu,
Tatrasvitu a VÚCHV. Nadviazali sme partnerstvá v mnohých mestách republiky, čo
umožnilo deťom tráviť prázdniny v Prahe,
Slanom, Bratislave, Českej Třebovej, ale aj
v Maďarsku v Sarvaši a Miškolci a v Poľsku
v Krakowe. Začali sa organizovať špecializované tábory v Dudinciach s plaveckým
výcvikom, turistické Krajom Jánošíka cez
Súľovské skaly, Malokarpatským krasom,
ale aj Českým Rajom. Viedli ich Ladislav
Havlík, Anna Gejdošová, Helena Šestáková, Viera Zemanová a vedúci krúžkov.
Od roku 1983 sa začala písať história ešte
aj dnes veľmi populárnych mestských táborov.
V roku 1985 sa dokonca prvýkrát organizoval mestský tábor aj cez jarné prázdniny.
Rodičia mohli spokojne pracovať a deti
mali program celý týždeň.
S deťmi a mládežou pracovali: riaditeľ ka
Viera Zemanová a pracovníčky Nadežda
Kumorovitzová a Ľuboslava Krystýnková.
Spracovala Viera Zemanová

Mesto Svit
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Za mesačnej noci
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Za mesačnej noci... ďalšie úžasné vystúpenie,
ktorého príznačný názov spája sa s Fantáziou
detí, čo nám životy do noci krásne presvetlí ...
nemusíme sa v noci báť, veď si vieme zahrať a
zaspievať ... všetky rozprávkové postavy stali
sa skutočnosťou, vďaka čarovnému zvuku nástroja ... s rozprávkou sa deti neboja ... tanec
spev, hudba i farebné pastelky na papieri ... to
všetko sme vám v celovečernom programe
predostreli, aby ste každý rok dostali dar veľkého bohatstva, že naše ruky trpezlivé sú tu
pre vaše deti, ktoré každou hodinou chceme
naučiť tej kráse ... vnímaniu hviezd za noci, čo
skrýva sa v piatich osnovách, či vo farbe namiešanej na palete ... alebo každý krok sun
krok na tanečnom parkete ... pre pekné spomienky, sny ... sme tu my ... vaša fantázia...
mp
Foto: Peter Kostka

Koncert učiteľov

Dňa 31. marca sa Kostolom svätého Jozefa Robotníka vo
Svite rozniesli nádherné melódie v podaní koncertmajstrov,
ktorí sú zvyčajne podporou žiakov, schovanou za oponou –
učiteľov. Pedagogický zbor Súkromnej základnej umeleckej
školy Fantázia Svit si pripravil bohatý program.
Odzneli famózne prevedenia skladieb od rôznych významných skladateľov, ako napríklad Dvořáka, Haydna, Vivaldiho, či
Bacha.
Šancu predviesť sa mali tradičné koncertné nástroje – klavír,
gitara, husle a zlaté hlasy speváčok, ale aj tie menej typické –
organ a trúbka.
Diváci všetkých vekových kategórií, ktorí sa zúčastnili tohto
koncertu, si domov odnášali absolútne jedinečný a rozhodne
nezabudnuteľný umelecký zážitok. Zvlášť nadšení odchádzali
samotní žiaci tejto umeleckej školy, ktorí pravdepodobne po
prvý raz uvideli svojich učiteľov ako veľ kých umelcov a virtuózov v plnej zostave.
Mária Petruščáková

Na Festivale moderného tanca v Bojniciach

získali tanečníci zo SZUŠ Fantázia za choreografie Mačiatka na streche a Za
mesačnej noci dve prvé miesta!
Poďakovanie za úspešnú reprezentáciu patrí deťom, ale najmä choreografke
Jane Gregorovej. Strieborné pásmo v Bojniciach získal gitarista Simon Marián Godiška, tohto roku je prijatý na žilinské konzervatórium aj vďaka učiteľ ke Edite
Tornay. Strieborné pásmo na súťaži v Spišskej Novej Vsi si „vyhrala „ klaviristka Zuzana Hudáčová a bronzové Maroš Zajac. Ďakujeme učiteľ kám Viere Piekielnickej
a Andrei Dzurilovej.
UKF

Pripravujú sa Športové hry seniorov

Z poverenia Okresnej organizácie JDS v Poprade
ZO JDS vo Svite uskutočnia v utorok 14. júna
2016 od 10.00 h do 14.00 h v športovom areáli
v mestskej časti Pod Skalkou Okresné športové
hry seniorov. VI. ročníka sa zúčastnia seniori
z okresu Poprad z deviatich ZO JDS.
Súťažiť sa bude v hode
granátom na cieľ, kope
futbalovom loptou na
malú bránku a hode na
basketbalový kôš. Súťažiť
budú muži a ženy v 2členných
družstvách
a možnosť ukázať svoju
športovú výkonnosť dostanú aj jednotlivci v ne-

súťažných disciplínach
ako ruské kolky a hod šípkami.
Pre prihlásených účastníkov je pripravené občerstvenie a účastnícky
odznak. Poplatok účastníka je vo výške 3 eur. Záujemci z radov seniorov
zo Svitu sa musia prihlásiť

do 30. mája 2016 u členov výboru ZO JDS,
predsedov Klubu seniorov Bôrik a na Štúrovej
ulici, resp. u doručiteľov
pozvánok na uvedený
športový deň.
Športové hry seniorov
sú nielen miestom pre organizované športové zápolenie, ale hlavne ide
o stretnutie a zoznámenie
sa s ľuďmi z iných organizácií Jednoty dôchodcov
na Slovensku v okrese
Poprad. Mgr. M. Jurčák
predseda ZO JDS
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Zažiť Európsku úniu na vlastnej koži

Zažiť „ Európsku úniu“ na vlastnej koži, to sa počíta! Je to cool! Zažiť na vlastnej
koži svet europoslaneckých celebrít, gigantických budov politického lobingu, svet
úsmevov a konštruktívnych „škriepok“, svet spoločných hľadaní a pozitívnych vízií,
to je úžasné! Je to svet akoby z inej dimenzie. Koľkí z vás sa v ňom naozaj prebudili
a koľkí o ňom môžu iba snívať?
Tak v takom svete sme sa ocitli. Ťažko uveriť! Akoby sme do neho ani nepatrili – my
násťroční puberťáci, ktorí snívajú sny svojich
lások a priateľstiev na život a na smrť. Zrazu
sme sedeli vo veľ kej zasadacej sále na miestach, kde sa tvorí budúcnosť. Bol to zvláštny
pocit – počúvať, diskutovať, navrhovať, hlasovať, hľadať tie správne slová, súhlasiť a nesúhlasiť s kolegom či kolegyňou z inej krajiny
a snažiť sa nájsť v hlave správne slová v cudzom jazyku... Bol to zvláštny pocit, byť ak-

tívnymi časťami celku, ktorý sa volá Európsky
parlament.
Dnes si už vieme predstaviť, ako sa tvorí
politika prítomnosti a budúcnosti. Vieme už
oveľa viac o migrácii, tolerancii medzi ľuďmi,
o rovnosti šancí a dôležitosti dorozumievania
sa ľudí navzájom. A hlavne vieme viac o jednote a súdržnosti. Dnes sme zažili na vlastnej
koži, ako ťažko sa nachádza kompromis a čo
všetko treba obetovať, aby sme získali viac
pre všetkých!

Študenti v rokovacej sále v Štrasburgu

Zažiť „ Európsku úniu“ na vlastnej
koži bolo úžasné! Čím viac o tom premýšľame, čím viac na túto udalosť spomíname, tým viac sme presvedčení
o tom, že aj nás sa to týka. Vieme, že
nemôžeme ostať ľahostajní len preto,
že žijeme v malom meste, v malej krajine na východe Európy, na vidieku Európskej únie. Nemôžeme si myslieť, že
sme nepodstatní, že oni – väčší, to za
nás vyriešia. Naučili sme sa, že všetci
potrebujú všetkých, aby myšlienka
spoločnej Európy mohla fungovať aj
v budúcnosti.
Za túto skvelú šancu ďakujeme!
Skupina študentov a učiteľov Strednej odbornej školy vo Svite sa v školskom roku 2015/2016 už po druhýkrát
zapojila do súťaže EUROSCOLA, ktorú
vyhlasuje každoročne Európsky parlament. A druhýkrát úspešne. Príprava
a realizácia projektu bola veľmi náročná. Bolo potrebné prejaviť kreativitu, prirodzenú motiváciu, aktívny prístup každého člena tímu, aktuálnosť
riešenia problému, ako aj zapojenie
mladých ľudí z partnerských základných škôl a verejnosti v meste Svit.
Pri príprave a realizácii projektu nám
pomohol primátor mesta Ing. Miroslav
Škvarek. Snáď sa podarilo skĺbiť všetky
tieto momenty do jedného celku, pretože realizovaný projekt na tému:
Cesta k digitálnej spoločnosti bol pozitívne hodnotený výberovou komisiou.
Skupina 24 študentov a 3 pedagógovia cestovali za odmenu do Európskeho parlamentu do Štrasburgu
a Bruselu. Tu spolu s rovesníkmi
z dvadsiatich siedmich členských krajín
Európskej únie zažili jeden pracovný
deň europoslancov so všetkým, čo
k tomu patrí.
Študenti SOŠ

V ZUŠ sa od februára roztrhlo vrece s diplomami
Zaslúžili sa o to talentovaní žiaci, ktorí sa pod vedením
triednych učiteľov zapojili do rôznych hudobných súťaží, neodišli naprázdno, a tak reprezentovali ZUŠ a mesto Svit.
Súťaž Súhvezdie hôr je zaujímavá tým, že ju každý rok
organizujú v Liptovskom Mikuláši učitelia hudby až
z Ukrajiny. Súťaží sa v hre
na rôznych hudobných nástrojoch, v speve i v tanci.
Na tejto medzinárodnej
súťaži sme získali zlaté
pásmo za spev Mareka
Rástockého, bronzové
pásmo za spevácke dueto
Mareka a Moniky Rástockých, taktiež v bronzovom pásme sa umiestnilo
gitarové kvarteto v podaní
Patrície Janíkovej, Romana Sopku, Erika Mendroša a Frederika Fábera, ba dokonca aj
kapela Chrobáci v zložení
Matej Budzák, Branislav

Budzák, Maroš Lištiak, Kristína Zaťurová a speváčka
Kristína Očvárová (na foto)
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boli v bronzovom pásme. Nesmieme zabudnúť ani na šikovnú klaviristku Timoteu Hricovú,
pretože
obsadila
v spomínanej súťaži tiež bronzové pásmo a v súťažnej prehliadke v hre na klavíri v Spišs-

kej Novej Vsi vybojovala až
zlaté pásmo. Naša výborná
speváčka Veronika Mária Faixová skončila v Okresnej súťaži
hudobného folklóru Deti deťom v striebornom pásme
a pekné druhé miesto si vyspievala v II. kategórii v súťaži
Slávici z lavice, druhé
miesto si v tej istej súťaži
vyspieval aj Marek Rástocký. Menovaným žiakom
blahoželáme a prajeme im
ešte veľa takýchto úspechov !!!
Pochopiteľne, veľ ké poďakovanie patrí aj učiteľom
(p. Mgr. P. Čapó, DiS.
art., M. Terneny, M. Kovalčík, DiS. art., E. Rydlová a Mgr. M. Bobríková)
za ich precíznu prípravu
a trpezlivosť v práci so
žiakmi.
Mgr. Zuzana Kubošiová
ZUŠ Svit

Mesto Svit
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Každý študent má vlastniť svoje vzdelávanie
a cítiť zodpovednosť za svoje vzdelanie
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Nové myšlienky pre prax a školu - takýto názov nesie nový
vzdelávací projekt Strednej odbornej školy vo Svite. Projekt
Erasmus plus bol prijatý 1. 6. 2015 a realizuje sa z Programu
EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport v
spolupráci s inštitúciou „Forum Eltern und Schule“ v Dortmunde v Nemecku, ktorá od roku 2003 organizuje medzinárodný program „Učenie sa v Európe“. Tento program
podnecuje medzinárodný dialóg pedagógov a umožňuje im
zoznámiť sa so vzdelávaním v krajinách, ktoré sú lídrami v
oblasti inovácií vzdelávania ako sú Fínsko, Švédsko, Nórsko,
Severné Írsko a Taliansko.

Výsledkom prvého roka
práce na projekte je absolvovanie dvoch odborných stáží
našimi pedagógmi v školských
zariadeniach vo Švédsku
a v Nórsku.
Na všetkých typoch švédskych škôl sme študovali princíp individualizovaného vzdelávania. Individualizácia, chápaná
ako individualizácia obsahu,
rozsahu, zručností, metód, rýchlosti, prostredia, materiálu
a zodpovednosti, sa uplatňuje
v plnom rozsahu vo švédskom
školskom systéme.
„Každý študent má vlastniť
svoje vzdelávanie a cítiť zodpovednosť za svoje vzdelanie“ hovoria švédi a tejto základnej
téze prispôsobili celý systém
vzdelávania. Švédsky školský
systém je veľmi podobný svojou stavbou nášmu. V čom sa
ale diametrálne odlišuje je vybavenie škôl a prepracovaný

systém vzdelávania, ktorý stojí
na šiestich „svätých pravidlách“– pohyb, hudba, pocity,
inšpirácia, spolupráca a výzva.
Žiak je od predškolského veku
vedený k individualizovanému
prístupu k učeniu a sám si vyberá ciele, ktoré chce dosiahnuť. Moderné médiá (tablety,
počítače, iPhony) majú nezastupiteľnú úlohu v procese vyučovania a učiteľ je len ďalšou
obrazovkou pre deti. Učitelia
pracujú s každým žiakom ako
mentori a stretávajú sa s ním
začiatkom týždňa, kedy si žiaci
stanovujú konkrétne týždenné
ciele a koncom týždňa, kedy
dosiahnuté ciele hodnotia
a hľadajú príčiny nesplnených.
Každý žiak je vedený odpovedať priebežne na otázky: Čo sa
učíme, ako sa učíme a ako môžeme zistiť a vidieť, čo sme sa
naučili...“ Spätnú väzbu zo
strany žiakov a učiteľov je cítiť

Darí sa nám v matematike

V školskom roku
2015/ 2016 sme v ZŠ
Komenského 2 vo
Svite
zaznamenali
hneď niekoľ ko úspechov žiakov v matematických súťažiach.
Potešili sme sa výsledku Mareka Gradzillu z 5.A triedy
(vľavo), ktorý sa umiestnil na 1. mieste okresného kola Matematickej olympiády pre
žiakov 5. ročníka a Šimona Poradu, úspešného riešiteľa žiakov
6.roćníka.
Najnovším
úspechom je krásne 3.
miesto v krajskom kole
Matematickej olympiády, ktorým nám
veľ kú radosť urobil
Erik Mendroš z 9.A triedy (vpravo). Menovaným srdečne blahoželáme. A ostatným „žiakom - matematikárom“ želáme veľa
chuti do riešenia príkladov.
Mgr. Milena Mekelová

v každej švédskej škole. Počas
otvorených rozhovorov sa pýtajú žiakov: „Ako sa v škole cítiš? Označ v škole miesto, kde
sa necítiš bezpečne! Ako sa
hodnotíš? Čo urobíš, aby si napredoval?...“ Ak má žiak napredovať, musia byť 100% naplnené všetky predpoklady
priaznivej klímy v škole a celý
tým učiteľov, špeciálnych pedagógov, psychológa (ktorí pôsobia v každej škole) je pripravený
riešiť každý výchovný a vzdelávací problém žiaka. Švédska
škola dáva priestor každému
žiakovi, aj tomu slabšiemu.
Jeho začlenenie do kolektívu
sa stáva pre neho výzvou k napredovaniu. V niekoľ kých školách sme videli, ako integrujú
do vyučovania deti imigrantov
doslova „hneď druhý deň“ po
ich príchode.
Počas stáže v Nórsku sme
podrobnejšie študovali inkluzívne vzdelávanie. Inklúzia znamená, že každé dieťa, aj to so
špecifickými potrebami, má
právo na plnohodnotné vzdelávanie.
Súčasný nórsky školský systém je iný, ako slovenský. Začína základnými školami, nasledujú nižšie stredné školy, teda
8. až 10. ročník. Študenti sú
hodnotení známkami od 1 do
6 (6 je najlepšia) a na konci 10.
ročníka robia celoštátne testy
z nórskeho, anglického jazyka
a matematiky. Podľa výsledkov
testov a známok v 10. ročníku
si môžu vybrať vyššiu strednú
školu - trojročnú, ktorá pripravuje študentov na akademické
štúdium na vysokej škole, alebo
štvorročnú odbornú. Dva roky
majú žiaci teoretické odborné
vzdelávanie a dva roky praxe
v odbore.
Keďže princíp inklúzie znamená, že v jednej škole sú rôzni

žiaci, každá škola má na to aj
odborný personál - sociálny poradca, ktorý pomáha pri riešení
sociálnych problémov a rieši
konflikty v škole, poradca pre
vzdelávanie a výber povolania
a koordinátor pre študentov so
špeciálnymi potrebami, ktorý
spolupracuje s pedagogickopsychologickým centrom. Študenti s poruchami učenia a špeciálnymi potrebami pracujú
v malých skupinách na profilových predmetoch pod vedením
špeciálneho pedagóga.
Vďaka týmto cestám sme zažili, ako fungujú školy v Škandinávii a aké podmienky vytvára
štát pre všetkých, ktorí sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho
procesu. „Štát od nás vyžaduje
maximum a my sme ochotní
maximum odovzdávať“ hovoria
učitelia a ten entuziazmus sme
skutočne cítili. Učitelia sa pravidelne stretávajú (dokonca aj
po pracovnej dobe v kaviarňach, ktoré sú v tom čase lacnejšie) a diskutujú, hľadajú riešenia, čítajú odbornú literatúru
a snažia sa urobiť všetko preto,
aby každé dieťa zažilo pocit
úspechu.
Individualizácia vyučovania
a inklúzia sú dva hlavné princípy, ktoré by mohli byť dobrými nápadmi pre našu školu.
Sme nadšení z nových zážitkov,
otvorení a ústretoví novým myšlienkam a preto sa pokúsime
o ich implementáciu do vyučovacieho procesu. Veríme, že by
mohli fungovať aj v podmienkach našej školy.
Projekt „Nové myšlienky pre
prax a školu“ je iba v prvej polovici svojho trvania. Dve študijné cesty do zahraničia budú
pokračovať a na jeseň navštívime fínske školy.
PaedDr. M. Sterczová
a Ing. A. Mlynská
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Bláznivý deň crossmintonu

Hovorí sa, že apríl je mesiac lesov, ale aj bláznov. Preto sme
sa rozhodli usporiadať bláznivý deň športu – crossmintonu.
Určite sa pýtate, čo je to za šport? Crossminton je nový raketový šport, ktorý sa postupne dostáva do popredia.
Keďže na Slovensku je turnajov ešte veľmi málo, rozhodli
sme sa usporiadať toto podujatie preto, aby si mohli hráči
porovnať svoje schopnosti
a zručnosti nielen s kamarátmi
z krúžku resp. klubu, ale aj
s inými deťmi.
V piatok 22. apríla 2016 sa
v Základnej škole na Mierovej
ulici vo Svite konalo toto „veľ ké
podujatie“. Zúčastnilo sa ho 38
hráčov zo štyroch škôl, t. j. zo
Základnej školy vo Svite, z Podbrezovej, Lipian a Kysaku. Športovci súťažili v 5 kategóriách, juniori do 12 rokov chlapci
a dievčatá, juniori do 14 rokov
tiež chlapci a dievčatá a nová
kategória začiatočníci.
V telocvični sme strávili vyše
6 hodín a myslím si, že to stálo
za to. Hráči si mali možnosť porovnať sily a zistili, v čom sa musia zlepšiť a na čom musia popracovať, aby v ďalšej súťaži
predviedli lepší výkon a zvýšili
svoju šancu na víťazstvo. Naša
škola celkovo získala 8 medailí.
Verím, že táto akcia žiakov motivovala a budú sa chcieť zlepšovať.

Novinkou súťaže bola hra
„sniper“. Úlohou hráča bolo zostreliť tri stojace rakety piatimi

rokov sa stal Marko Piskura zo
Základnej školy v Lipanoch a do
14 rokov to bol Matúš Štrba
z Podbrezovej.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a už teraz sa tešíme na ďalší turnaj.
Výsledky Sviťanov – v kat.
U12 - dievčatá skončila zo Svitu
Dáša Ammerová tretia, v kat.
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V kat. U12 chlapci – bol Marek
Šimčák druhý, v kat. U14 chlapci
Matúš Ferjančík tretí a v ka. Začiatočníkov si prvé tri mestia
rozdelili - prvá Rebeka Hudáková, druhý Matej Kováč a tretia Lucia Mudráková.
Mgr. Monika Jakubčáková

zľava 1. Andrea Hubová, Gymnázium Lipany, 2.Jessica Barillová, ZŠ Mierová, Svit a 3. Alexandra Dzurillová, ZŠ Mierová Svit. Ostatné dievčatá v kategórii tiež z našej školy.
košíkmi zo vzdialenosti 5 metrov. Možno na prvý pohľad
ľahké, ale opak bol pravdou.
Najlepším „sniperom“ do 12

U14 dievčatá bola
druhá Jessica Barillová a tretia Alexandra Dzurillová .

Mäsokombinát NORD SVIT s.r.o.

prijme do TPP pracovníkov do výroby.
Nástup ihneď. Žiadosti posielať na:
mzdy@nord-sk.eu. tel: 052/7880437

Denník polície
n 27. marca sa neskoro večer pohyboval po ceste 1/18 chodec Ján Č. z Batizoviec. Za sebou ťahal vozík, bol v tmavom
oblečení bez reflexných prvkov. Svojou
nerozvážnosťou mohol spôsobiť nešťastie
sebe aj okoloidúcim vozidlám. Štátna polícia ho vyriešila vo svojej kompetencii
a uložila mu blokovú pokutu.
n 28. marca sa na základe telefonátu
hliadka dostavila do pohostinstva, kde
došlo k bitke medzi dvoma mladými
mužmi. Jeden z nich - Jozef P. si zavolal
posilu, ktorú tvorili rodičia a niekoľ kí pomocníci, preto musela zasahovať aj štátna
polícia, aby tento incident upokojila.
n 30. marca malo údajne dochádzať
k rozbíjaniu vozidiel na parkovisku pred
bývalým hotelom Mladosť. Polícia prekontrolovala parkoviská a rozbíjanie sa
nepotvrdilo. Oznamovateľ Ľuboslav D.
konštatoval, že berie silné lieky, ktoré vyvolávajú halucinácie a mohlo sa mu to
zdať.
n 5. apríla riešila MsP správanie obyvateľ ky bytového domu, ktorá údajne rušila
nočný pokoj a vlastní dvoch psov, ktorí
nie sú registrovaní v evidencii mesta Svit.
Pri kontrole bolo zistené, že jeden zo psov
je zaevidovaný na MsÚ a druhý je z útulku

v Kežmarku. Je v adaptačnej lehote a po
jej uplynutí ho majiteľ ka zaregistruje. Rušenie nočného pokoja poprela.
n 8. apríla v mestskej časti Pod Skalkou
pri prechádzke majiteľ ky so psom vybehol
z dvora pes, ktorý na nich útočil. Nedošlo
k žiadnemu zraneniu. S rodinou, ktorej
voľne sa pohybujúci pes patril, bol vykonaný pohovor. V prípade, že sa to bude
opakovať, bude prípad posunutý na
správne jednanie.
n 8. apríla sa pred pohostinským zariadením hádali a takmer pobili dvaja občania z Batizoviec. Dôvod bol prozaický kto zaplatil viac za konzumáciu alkoholu.
Obaja boli pod vplyvom návykovej látky,
privolaný taxík ich odviezol domov.
n 11. apríla našiel peňaženku s hotovosťou 650,21 € a rôzne doklady pán Ján
Dluhý. Peňaženku odovzdal na útvar MsP,
odkiaľ si ju prevzal majiteľ.
n 12. apríla ležal v parku žiak SOŠ Sebastián B. Bol silne opitý a nedokázal rozprávať. Vzhľadom na jeho vek bola privolaná RZP, ktorá ho po počiatočnom
vyšetrení previezla do nemocnice v Poprade. O prípade bola informovaná vychovávateľ ka školského internátu.
n 13. apríla sa nevedel spratať do kože
Alexander D., ktorý je ubytovaný na internáte SOŠ. Mnohé sťažnosti na jeho agresívne a vulgárne správanie v opilosti,

NOVÉ PÔŽIČKY
AŽ DO 6000 €,
JEDNODUCHO, RÝCHLO.

Tel: 0949 604 294

ktoré zaťažuje celé poschodie, budú riešené s vedúcou internátu.
n 16. apríla ráno o 03.25 hodine dochádzalo k domácemu násiliu, pri ktorom
muž Michal L. napadol svoju družku Máriu
R. Napadnutie ohlásil telefonicky ich syn.
n 17. apríla nahlásil občan mesta, že na
parkovisku pred bytovým domom stojí vozidlo bez označenia a dokonca neuzamknuté. Polície overili túto skutočnosť a majiteľ vozidla bol privolaný na parkovisko.
Vysvetlil, že značku nemá pre poškodenie
plastu, ktorý ju drží. Nakoľ ko je vozidlo
pokazené, musí čakať na odťahovú službu,
ktorá ho prevezie to autoservisu.
n 18. apríla bola požiadaná hliadka
o pomoc. Pani J., sa sťažovala na novinárov, ktorí jej neustále vyzváňajú, aby dostali informácie o jej synovcovi, ktorý je
vyšetrovaný v spojitosti s trestným činom.
n 18. apríla v Sintre u Lukáča došlo ku
krádeži, ktorej sa dopustil maloletý Matúš L. zo Svitu. Nakoľ ko išlo o osobu,
ktorá ešte nie je zodpovedná za svoje
činy, bol prevezený k rodičom a s nimi
bol vykonaný pohovor.
n 21. apríla si hliadka v súčinnosti
s hliadkou OO PZ overovala informáciu
o vlámaní sa do bytu. Na Ulici Jilemnického v bytovom dome boli na byte poškodené a vylomené dvere. Bolo začaté
vyšetrovanie.
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Bartková v Prahe
znovu bodovala
Prvý letný Spartan Race Sprint
sa uskutočnil v sobotu 23. apríla
2016 v priestoroch pražského
výstaviska Holešovice.
8 km dlhá a rýchla technická trať
poriadne potrápila 7 179! pretekárov, ktorí úspešne dobehli do
cieľa . V silnej a početnej konkurencii si výborne počínala Marcela
Bartková, ktorá trať zvládla za
45:14 min. a v hlavnej kategórii
Elite ženy obsadila veľmi dobré 7.
miesto, čím potvrdila svoju pozíciu
najlepšie umiestnenej slovenskej
pretekárky! O náročnosti súťaže
svedčí aj fakt, že aktuálna majsterka sveta v Spartan Race Češka
Zuzana Kocumová dobehla až tretia, len necelých 5 minút pred Marcelou Bartkovou ! Blahoželáme!
L.P.

Lezecká sezóna
úspešne otvorená
Členovia lezeckého oddielu SL
Svit sa v dňoch 21. - 23. apríla
2016 už tradične stretli v obľúbenej oblasti Kaľamárka na klubovom otvorení letnej skalolezeckej a horolezeckej sezóny.
Lezci natiahli laná v krásnom prostredí andezitových skál vulkanického pôvodu v oblasti Poľany už
po štvrtý krát. Za zvukov cvakania
expresiek tak začali naberať prvé
tohtoročné výškové metre. V rámci
lezeckej metodiky si všetci zúčastnení zopakovali správne postupy
istenia, zlaňovania, viazania uzlov,
ako aj celkovú bezpečnosť pohybu
v skalnom teréne. Potešujúcou skutočnosťou je predovšetkým zvýšená aktivita a stúpajúca výkonnosť
najmladších členov. Počas trojdňového sústredenia sa tak členom
spolku podarilo zdolať viac ako
1500 metrov v 90-tich cestách rôznej obtiažnosti klasifikovanej medzinárodnou stupnicou UIAA.
Text a foto: -ms-

Soňa Vnenčáková
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cením 2. miesto na Medzinárodnom maratóne mieru.“
K týmto úspechom pridala už aj tohtoročný, ktorým je 2. miesto z Majstrovstiev
SR v polmaratóne v kategórii ženy. Za tento
úspech jej patrí víťazstvo v rubrike Športovec
mesiaca apríl 2016 – na foto prvá zľava.
Soničke gratulujeme a prajeme veľa úspešných kilometrov.
LM

Atletike sa venuje už od svojich trinástich
rokov. Rok mala pauzu, ktorá jej prospela
a začala s intenzívnejším tréningom. Najskôr to boli 2 roky, kedy sa zamerala na
triatlon a od začiatku štúdia Masarykovej
univerzity v Brne trénuje pod vedením
Mgr. J. Šmitáka v klube AC Moravská Slávia
Brno.
Soňa reprezentovala mesto Svit v ľahkoatletických disciplínach na Majstrovstvách
SR 2015 v behu do vrchu, kde zvíťazila a vo
svojom víťaznom ťažení pokračovala aj
v ďalších pretekoch a to Tatry Running Tour
2015, Malý Štrbský maratón 2015, Oravaman short (triatlon), Brnenský polmaratón.
Sezónu ukončila 2. miestom na polmaratónskej trati na Medzinárodnom maratóne
mieru v Košiciach. „Najviac zo všetkých si

Maratónka Božová
bola najrýchlejšia
Dňa1. mája sa uskutočnil už 32.
ročník Podvihorlatského maratónu,
súčasťou ktorého bol aj Michalovský
polmaratón a ako novinka aj Polmaratónska štafeta. Zaregistrovaných
bolo 334 pretekárov. Na štart sa napokon prezentovalo 84 maratóncov,
141 polmaratóncov a v 22 štafetových družstvách 83 bežcov. Podmienky boli priaznivé skôr pre jarmočných hostí, teplé a dusné
počasie bežcov poriadne vytrápilo.
Prvenstvo v maratóne obhájil Trnavčan Tomáš Kopčík, zo žien bola najrýchlejšia Danica Božová zo Svitu.
Blahoželáme!
-r-

Mladí lukostrelci na Majstrovstvách Slovenska
V Liptovskom Mikuláši sa 18. - 20. marca 2016 uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v halovej lukostreľbe.
Naše mesto reprezentovali aj žiaci
svitských škôl, ktorí trénujú pod vedením trénera Ivana Šima v CVČ vo
Svite. Za rekordnej účasti 26 slovenských klubov a takmer 270 jednotlivcov dosiahli mimoriadne hodnotné úspechy.
V kategórii starší žiaci olympijský
luk získal Juraj Bublík 2. miesto, Filip Janík v kategórii mladší žiaci
olympijský luk 3. miesto a Maximilián Gontkovič v kategórii kadeti
holý luk 3. miesto, všetci sú žiakmi
ZŠ na Komenského ul.
Účastníkmi, aj keď bez pohárových ocenení boli Matúš Starigazda, Adam Dulovič, Matúš Zboinský, Kristína Zboinská a Petra
Krúpová, ktorí dosiahli rovnako vy-

nikajúce výsledky v podobe osobných rekordov.
Súčasťou slovenského šampionátu bolo aj posledné piate kolo
dlhodobej halovej súťaže o Slovenský pohár. V ňom sa rovnako mladým zo Svitu darilo veľmi dobre,
keď Juraj Bublík medzi staršími
žiakmi získal 2. miesto, Maximilián
Gontkovič medzi kadetmi rovnako
2. miesto a Petra Krúpová pekné
4. miesto medzi staršími žiačkami.
Lukostrelecký krúžok pri CVČ Svit
sa začína pripravovať na letnú sezónu.Už v máji sú plánované prvé
preteky Slovenského pohára
a žiacka podtatranská súťaž.
Rodičia úspešných
mladých lukostrelcov
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Hasiči o Pohár primátora
Už tradične si v tomto roku hasiči pripomenuli sviatok
svojho patróna, sv. Floriána uskutočnením viacerých podujatí, aby mohli čo najviac priblížiť verejnosti svoju činnosť.
Jedným z nich bola aj súťaž hasičských družstiev "O Putovný
pohár primátora mesta Svit", ktorej jubilejný 25. ročník sa
konal v prvú májovú nedeľu 1. 5. 2016.
Prítomných privítal za organizátorov predseda DHZ Svit Jozef Višňovský ml. a primátor
mesta Svit, Ing. Miroslav Škvarek.
V disciplíne hasičského útoku
do kopca pri svitskej Kolibe sa
z mužov na 1. mieste umiestnilo
družstvo dobrovoľných hasičov
zo Štrby s časom 20,7 s., 2.
miesto obsadilo mužstvo zo
Sp.Soboty (20,8 s) a 3. skončili
hasiči zo Sp. Štiavnika (21,2 s).
Spomedzi družstiev žien zvíťazili
hasičky z obce Hranovnica s časom 27,9 s, 2. skončilo družstvo

z troch desiatok súťaží organizovaných OV DPO Poprad
v spolupráci s DHZ pre hasičské
družstvá dospelých a dorastu.
Hasičské tímy si podľa umiestnenia pripísali prvé body do tabuľ ky 22. ročníka Podtatranskej
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hasičskej ligy. Treba poďakovať
primátorovi mesta Svit Ing. Miroslavovi Škvarekovi i Mestskému úradu Svit, pretože bez
ich podpory by sa akcia mohla
len veľmi ťažko uskutočniť.
O. Klimo, foto: M. Jurčák

zo Štrby (33,2 s) a 3. dobrovoľné
hasičky zo Šuňavy (35,0 s).
S kopcom v areáli Koliby sa
popasoval i hasičský dorast. Medzi dorastenkami bolo najlepšie
Sp. Bystré (30,8 s), pred Vikartovcami (42,0 s) a Novou Lesnou
(60,8 s). Medzi dorastencami patrilo prvenstvo Gánovciam (23,3
s) pred Sp. Bystrým (23,4 s)
a Novou Lesnou (31,3 s). Ocenené bolo aj družstvo SOŠ Ul.
Okružná Poprad, ktoré tu malo
svoju premiéru a skončilo štvrté.
Táto atraktívna súťaž bola
v tohtoročnej sezóne prvou

Majstrovstvá sveta
v love rýb 2016 vo Svite
Slovenský rybársky zväz v spolupráci
s Miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu vo Svite a s podporou
Mesta Svit organizuje v dňoch 26. – 29.
mája 2016 XIV. Majstrovstvá sveta národov v love rýb udicou na prívlač (lov dravých rýb z brehu), ktoré sa budú konať na
rieke Poprad vo Svite, pričom sa očakáva
účasť zástupcov približne 17 štátov z celého sveta.
Zahájenie Majstrovstiev sveta národov
v love rýb na prívlač sa uskutoční 26. 5.
2016 o 17.00 hod. na Námestí J. A. Baťu
vo Svite. V dňoch 28. – 29. 5. 2016 budú
prebiehať samotné preteky na rieke Poprad so zázemím v areáli Koliby. Majstrovstvá sveta budú ukončené slávnostným
vyhodnotením 29. 5. 2016 o 18.00 hod.
opäť na Námestí J. A. Baťu vo Svite. DP

Futbaliti ešte päť kôl

Do konca IV. ligy vo futbale skupina sever chýba odohrať 5 kôl
a Svit aj po zápase doma s Ľuboticami (2 : 1, gól Paulino a vlastný)
je na 1. mieste so ziskom 63 bodov pred druhými Š. Michaľanmi
s 57 bodmi.
Práve v nedeľu 15. mája sa títo súperi v boji o 1. miesto stretnú na
pôde Š. Michalian. Svit hrá doma 22. 5. s Vysokými Tatrami, 29. 5.
hrá derby zápas v Štrbe, 5. 6. doma s V. Mirošovom a 16. 6. odohrá
posledný zápas celej súťaže v Spišskom Podhradí.
A to, že aj diváci pochopili, že k postupu je potrebné aj vhodné povzbudzovanie, dokázali mladí fanúšikovia Svitu (na obrázku)pri zápase
s Ľuboticami, kde sa po dlhšom čase vo Svite pri futbalovom zápase
povzbudzovalo za pomoci bubnov. A bolo to sympatické!
Foto: M. Jurčák
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