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vyzerá to tak, že teplým jesenným dňom už odzvonilo a so sychravým
počasím k nám prichádza neúprosný november. Slniečko sa ukáže len
zriedka a studený vietor oznamuje pomalý príchod zimy. November vždy
začína trochu smutne, Sviatkom všetkých svätých, na ktorý nadväzuje Pamiatka zosnulých. Najmä v týchto dňoch sme spomínali na svojich najbližších, ktorí už nie sú medzi nami, navštívili sme cintoríny, rozsvecovali na
hrobe sviečky a ukladali kvety, čo však symbolizuje vieru vo večný život.
V novembri si okrem každoročných Dušičiek pripomenieme tento rok už
28. výročie Nežnej revolúcie, ktorá v Československu začala 17. novembra
1989. Pre náš národ to bol zlomový krok, najmä preto, že bol začiatkom
pádu komunistického režimu. V súčasnosti je 17. november na Slovensku
jedným z najvýznamnejších štátnych sviatkov a pri tejto príležitosti vás
Mládežnícky parlament vo Svite (Junior Team Svit) pozýva, aby ste si prišli
zaspomínať na časy minulé. Počas pripravovaného „retro dňa“vás možno priláka aj retro MHD, ochutnáte Dubčekove rožky a užijete si skvelý
program vo vestibule Železničnej stanice vo Svite! 			
LF
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ZO ŽIVOTA V MESTE

Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA
Mestské zastupiteľstvo vo Svite sa na
svojom 30. riadnom zasadnutí vo štvrtok
26. októbra 2017 zaoberalo prevažne
majetkoprávnymi vecami a úpravami
rozpočtu mesta pre kalendárny rok 2017.

MsZ zobralo na vedomie
l Správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia uznesení MsZ mesta
Svit
l Prehľad hospodárenia Mesta Svit za
obdobie 01-09/2017
l Monitorovaciu správu Programového
rozpočtu Mesta Svit za I. polrok 2017
l Výročnú správu k individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej
závierke Mesta Svit za rok 2016
l Správu o činnosti Dozornej rady BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. z 21.9.2017

MsZ schválilo
l predaj spoluvlastníckeho podielu
o veľkosti 3485/196056 na pozemku zastavanom bytovým domom súp. č. 868,
na ul. P. Jilemnického vo Svite vlastníčke
bytu č. 2 predmetného bytového domu
v cene 41,63 €
l Obchodnú verejnú súťaž č. 8/2017
a 9/2017 na prenájom časti nebytového
priestoru o výmere 1 m2 vo vstupnom
vestibule budovy Zdravotného strediska
a budovy Mestského úradu vo Svite za

účelom umiestnenia 1 ks automatu na
predaj teplých nápojov
l predaj priľahlého pozemku vlastníkom
rodinnému poldomu súp. č. 55 v k.ú. Svit
na ul. Hviezdoslavovej vo Svite za cenu
3 819,- €
l ukončenie platnosti nájomných zmlúv
medzi Mestom Svit a MV SR na prenájom
nebytových priestorov budovy bývalého
sídla Polície SR na ul. Štefánikovej vo Svite dohodou k 31.10.2017
l zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. KNC 390/8, KNE 4884/1,
4886/1, 4886/2, 4883, za účelom realizácie preložky VN vedenia do zeme vedľa cyklistického chodníka v prospech
oprávneného VSD, a.s., Košice za jednorazovú finančnú náhradu a náhradu za
obmedzenie vlastníckeho práva vo výške
v zmysle znaleckého posudku vyhotoveného na náklady investora - spoločnosti
CHEMOSVIT, a.s., Svit
l predaj priľahlého pozemku vlastníkom
bytov bytového domu súp. č. 227 na ulici
Štúrovej vo Svite za cenu 1 006,41 €
l Rozpočtové opatrenie na zmenu
Programového rozpočtu Mesta Svit pre
rok 2017 na navýšenie príspevku pre
Technické služby mesta Svit na úhradu
zvýšených výdavkov na činnosť o čiastku
2 500,- € na realizáciu 2%-nej úpravy platov podľa Memoranda

l Rozpočtové opatrenie na zmenu
Programového rozpočtu Mesta Svit pre
rok 2017 na vybavenie záujmového
útvaru CVČ „Počítačová grafika“ vo výške
4 196,- €
l zmenu termínu uznesenia MsZ mesta Svit č. 76/2017 zo dňa 22.6.2017 na
predaj priľahlého pozemku k bytovému
domu na ul. Jesenského súp. č. 201 vo
Svite na 31.12.2017
l Rozpočtové opatrenie na zmenu Programového rozpočtu Mesta Svit pre rok 2017
ako zmenu účelu uznesenia 89/2017 vo
výške 1 600,- € na nákup stacionárnej kamery s príslušenstvom do mesta
l zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. KNC 187, 188/2, za účelom
umiestnenia elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva v prospech
oprávneného VSD, a.s., Košice za jednorazovú finančnú náhradu a náhradu za
obmedzenie vlastníckeho práva vo výške
v zmysle znaleckého posudku vyhotoveného na náklady investora - spoločnosti
MIVA, s.r.o., Svit
l Rozpočtové opatrenie na zmenu
Programového rozpočtu Mesta Svit pre
rok 2017 na zabezpečenie financovania
zvýšených nárokov na likvidáciu stavebnej sute z rekonštrukcie vstupného portálu na miestnom cintoríne v meste Svit
vo výške 2 500,- €

V rámci interpelácií:
J. Drobný sa opýtal, prečo je dopravná
situácia na ul. Komenského a ul. I.Krasku

Socializmus
očami
mladých
Písal sa 17. november 1989. Desaťtisíc československých študentov demonštrovalo ulicami Prahy. Práve prechádzali okolo Národného divadla, keď príslušníci ZNB zablokovali skandujúci dav z oboch strán...
Študenti si však 17. november nevybrali náhodne. Pred 50
rokmi (28. 10. 1939) protestoval dav rozhorčených študentov
k príležitosti 21. výročia od vzniku Československa. Po zásahu
jednotiek SS vodnými delami a obuškami na mieste zomrel mladý pekár Václav Sedláček a ťažkým zraneniam napokon podľahol aj študent lekárstva Jan Opletal. Nátlaky na študentov, ako
reakcia na prejav nespokojnosti s vtedajšou nemeckou nadvládou, neustupovali, ba naopak vyprovokovali samotného Adolfa Hitlera k riešeniu. V noci zo 16. na 17. novembra 1939 bolo
zatknutých 1200 študentov v Prahe, Brne a Přibrami. Tých následne transportovali do koncentračného tábora Sachsenhausen. Po zavraždení 9 predstaviteľov študentských organizácií
a troch rokoch v koncentračnom tábore boli prepustení. Dva
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riešená takým spôsobom ako je a prečítal
stanovisko občanov k organizácii dopravy na dotknutých uliciach. Podľa ich argumentov nie je toto riešenie dobré.
M. Škvarek odpovedal, že vec berie na
vedomie a dá k tomu písomné stanovisko.
F. Drozd sa zaujímal, či má mesto
Svit uzatvorené zmluvy so zdravotnými
poisťovňami na ošetrovateľské úkony
v zariadeniach sociálnych služieb na svojom území. Pokiaľ nie, prosil o uvedenie
dôvodu.
M. Škvarek uviedol, že odpoveď na interpeláciu bude písomná.

V diskusii:
J. Bobulová upozornila na to, že občania v lokalite Losky na Hlavnej ulici
nemôžu triediť odpad, pretože nemajú
zberné nádoby.
J. Babčák navrhol stretnutie s občanmi lokality Losky, na ktorom by sa im
vysvetlil vrecový systém, ktorý v meste
funguje.
D. Čendula k veci povedal, že je to len
o dohode s Technickými službami mesta
Svit.
V. Hámor sa opýtal, či projektant, ktorý na ulici I. Krasku naplánoval chodník,
myslel aj na to, ako to bude so zimnou
údržbou tohto chodníka.
M. Škvarek odpovedal, že chodníky
sa v meste budú postupne dobudovávať,
aj na Ivana Krasku bude chodník dopro-

jektovaný v súlade s platnými normami
a bude vedený po pozemkoch mesta tak,
aby boli dodržané všetky podmienky
bezpečnosti chodcov a plynulosti cestnej
premávky.
T. Šterbák upozornil na to, že v meste
Svit sa z 3 obojsmerných ulíc obmedzil
počet len na 2, tým pádom je presmerovaná premávka cez celé mesto a žiada
o prehodnotenie dopravnej situácie na
ul. Komenského, aby pre občanov neboli
vytvárané bariéry.
M. Škvarek odpovedal, že nie je
pravda, že sa znížil počet obojsmerných
ulíc z 3 na 2, pretože namiesto ul. Komenského sa stala obojsmernou ulica Ivana
Krasku. Bariéry sa nevytvorili, len si treba
uvedomiť, že na ulicu Mierovú sa vodiči
dostanú cez ulicu Ivana Krasku.
F. Drozd navrhol verejnú diskusiu
poslancov a predstaviteľov mesta s občanmi na rôzne témy.
M. Škvarek súhlasil s tým, že mesto
chce riešiť mnohé témy a je pripravená
diskusia s občanmi, podnikateľmi a komunitami.
I. Švagrovská spomenula list s požiadavkami seniorov z Klubu dôchodcov
Bôrik z r. 2014.
M. Škvarek odpovedal, že predmetný
list je evidovaný na meste a požiadavky,
ktoré boli v liste deklarované sú priebežne plnené, ale je to viazané na disponibilné finančné prostriedky a chce to čas.
JH, MB

roky po pražskej tragédií bol v Londýne vyhlásený Medzinárodný deň študentstva.
Autorom tohto článku je OZ Junior Team Svit. Tím mladých
a cieľavedomých ľudí z mesta Svit sa už v máji tohto roku rozhodol zorganizovať po prvýkrát akciu, ktorá je iná ako tie ostatné. Práve ňou si chcú pripomenúť časy života študentov, ale
aj všetkých obyvateľov Československa počas obdobia socializmu, ktoré predchádzali našej dnešnej demokratickej republike.
Toto podujatie nesie názov Deň Študentstva s Parlamentom
a bude sa konať práve 17. 11. 2017, počas 78. výročia odvlečenia československých študentov do koncentračného tábora.
Celý program bude prebiehať v dnes už veľmi nevyužívanej, no
stále zaujímavej budove železničnej stanice Svit.
Začiatok samotnej akcie bude o 15.00 hod. Návštevníkov určite priláka aj RETRO MHD. Tím dobovo oblečených
mládežníkov privíta hostí malou pozornosťou za zvukov Dychovej hudby Sviťanka, ktorá podujatie otvorí tými najznámejšími fanfárami. Svoje postoje a názory na študentský život,
spôsob života počas socializmu a rozvoja mesta prídu opísať
mnohé vtedajšie i dnešné významné osobnosti podtatranského regiónu.
Nielen pre starších účastníkov bude hrať oldies hudba, zaznejú najväčšie hity 70. a 80. rokov 20. storočia od Dua K&K.
Mladšie ročníky zase poteší svojou hudbou kapela The Bluebeat, ktorá v lete tohto roku zaujala cover verziou hitu od anglického speváka Eda Sheerana - Shape of You.
Cieľom akcie určite nie je zomiešniť, ba naopak, dať možnosť
starším si pospomínať, tým mladším sa niečo nové naučiť a pripomenúť si tieto nezabudnuteľné časy. Tešíme sa na Vás!
MH
ROČNÍK XVI - NOVEMBER 2017

V SKRATKE
l Plánované prerušenia distribúcie elektriny:
28. 11. 2017 od 7.00 h do 17.00 h
– ul. Jilemnického č. d. 21
28. 11. 2017 od 7.20 h do 17.00 h
- ul. Záhradná č.d. 852, od č.d. 2 po č.d. 9,
č.d. 22, 20, 25, 27, 28, ul. Štúrova č.d. 4284,
4260, 4264, 91211, 91213, 699, 872, 797,
795, 794, 700, blok garáží na ul. Záhradnej
a ul. Štúrovej
29. 11. 2017 od 7.00 h do 17.00 h
- ul. Kpt. Nálepku č.d. 40, 42, 43, 57
30. 11. 2017 od 7.00 do 17.00 h
- ul. Kpt. Nálepku č. d. 58, 59, 66, 67, 74, 75
1. 12. 2017 od 7.00 h do 16.30 h
– ul. Kpt. Nálerpku č.d. 82, 83, 90, 90, 91
l MIKULÁŠSKE TRHY - VÝZVA
Vyzývame záujemcov a remeselníkov
o predaj vianočného tovaru v rámci Mikulášskych trhov na podujatí Mikuláš
v meste dňa 6. 12. 2017, aby sa prihlásili
do 22. 11. 2017 na MsÚ, č. t. 052/7875120,
e-mail: martina.rybarova@svit.sk.
l Pripravované aktivity v Komunitnom
centre Bonum: 6.12. o 13.00 h - Mikulášske
popoludnie, 11. - 15.12. - pečenie vianočného pečiva, príprava sviatočného prestierania, 20.12. o 13.00 h - posedenie pri vianočnom stromčeku
Aktivity môžete sledovať na facebook.com,
tel.: 0948337231, 0944638930, 0948129911
alebo www.familiaris.sk.
Všetkých Vás radi srdečne privítame. LF

Komunity v novom

Jednotlivé komunity pôsobiace na území mesta Svit, ktoré sa doteraz stretávali v priestoroch Domu kultúry, sa od začiatku novembra
môžu tešiť z novozriadenej komunitnej miestnosti v priestoroch
Mestského úradu. Primátor mesta Miroslav Škvarek spolu s prednostom úradu a vedúcimi zamestnancami v utorok 31. októbra
2017 symbolicky odovzdali kľúče od tejto miestnosti zástupcom
komunít. Na začiatku primátor privítal všetkých zúčastnených
a vyslovil želanie, aby miestnosť slúžila komunitám v ich prospech,
aby sa v nej cítili dobre a naďalej sa prospešne venovali činnosti
pre mesto. Miestnosť má kapacitu pre 20 - 24 osôb, pričom každá
komunita bude mať svoju skrinku, kde si bezpečne uloží svoje materiály. K dispozícii budú mať dva počítače s internetom, tlačiarňou
a malú kuchynku. Komunity sa budú musieť dohodnúť na harmonograme, podľa ktorého sa v miestnosti budú stretávať.
LF
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Našim starkým
V živote človeka sú chvíle, keď začne
uvažovať o svojom živote a hodnotiť
svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda
úsmev so slzami. Veď boli radosti a boli
aj smútky.
Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté
a žičlivé, predsa len bolo krásne. To vystriedalo detstvo vašich detí. Úzkosť
a trápenia z detskej slzičky a v srdci ešte
dodnes teplo a odovzdanosť detskej dlane, v očiach úsmev detských pier. V mysli
sa roja spomienky na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody. Na to, že ten huncút má už svoje vlastné deti a vnúčatá,
ktoré oplácajú aj za rodičov lásku svojim

starým a prastarým rodičom. Minú sa
roky. Až jedného dňa je tu staroba. Ani sa
nenazdáme ako, jednoducho je tu.
V utorok 24. októbra 2017 vyše 110
detí, žiakov 1. stupňa Spojenej školy na
Mierovej ulici pozvalo vzácnych hostí.
Svojich starkých, babky i dedkov. Pekným programom povedali všetko. Ako
ich majú radi, ako sa vždy na nich tešia
a ako sa k nim vždy s láskou vracajú. Bol
to ich VEĽKÝ DEŇ. Bola to oslava ich života, ktorá je hudbou. Tá zaznieva a vyžaduje obdiv a úctu.
Želáme Vám zo srdca pevné zdravie
a ešte veľa pekných rokov v kruhu svojich
najbližších.
SŠ Mierová

Uplynuli dva mesiace od začiatku nového obdobia našej školy pod názvom
Spojená škola na ulici Mierovej vo Svite.
Spojili sa dve základné organizačné zložky: ZŠ a ZUŠ. Od septembra 2017 pracujeme úspešne na tom, aby sa spojená škola
stala živým organizmom, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný
rešpekt a spolupráca. Postupne vytvárame podmienky, aby bola škola aj prostredím, v ktorom má možnosť každý žiak
zažiť radosť z odhalenia daru tvorivosti.
Bude sa musieť veľa učiť a trénovať, aby
svoj talent dobre rozvinul. To sa môže podariť aj vďaka odbornému dohľadu našich
nových kolegov, ktorí poskytujú vzdelanie
v umeleckých odboroch akým je tanečný,
či výtvarný odbor, hra na klavíri, husliach,

Úspešné spojenie

Vystúpenie pedagógov Spojenej školy
na oslave 10. výročia Bytového podniku:
Mgr. Peter Čapó, DiS. Art. - klavír
Mgr. Andrea Marchynová, DiS. Art - spev
Mgr. art. Tereza Novotná, - husle

Mladí Sviťania
úspešní aj vo vede a technike
Prešov bol v piatok 13. októbra 2017 dejiskom Krajského festivalu vedy a techniky,
na ktorom sa predstavilo 70 projektov z rôznych oblastí. Vytvorili ich žiaci základných
a stredných škôl Prešovského a Košického kraja. V početnej a kvalitnej konkurencii
sa nestratili ani Sviťania - žiaci Spojenej školy Mierová a členovia krúžku Prechádzky
prírodou v CVČ Svit - Šimon Šoltis zo 6.B, Rebeka Ganigovská z 3.A a Daniel Kováč zo
7. B. Všetci získali certifikáty úspešného riešiteľa. Certifikát získala i nová členka krúžku
Simona Čírska zo ZŠ Komenského Svit. 			
DB
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akordeóne, gitare, flaute a v neposlednom
rade aj spev. Kolektív v dnešnej podobe
vyhovuje náročným požiadavkám na odbornosť, aktívne účinkovanie a spĺňa taktiež ľudské kritériá.
Želám spojenej škole veľa úspechov,
aby bol nový školský rok bohatší, plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, spoločenských a športových podujatí. Aby žiaci, kolegovia, rodičia, priatelia vždy našli
v škole človeka, ktorý ich podporí, pomôže a podá pomocnú ruku. Úprimne si želám, aby naša škola, tak ako doteraz, mala
svoju dušu, otvorené srdce, hladiace ruky,
a zároveň fungovala naďalej ako úspešná
výchovno-vzdelávacia inštitúcia.
EB
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Nielen deti sa učia
V materskej škole vo Svite sa na konci
októbra konali dva zaujímavé workshopy
pre učiteľky predprimárneho vzdelávania
Prešovského kraja.
Cieľom workshopu Hravá matematika
a práca s informáciami pod vedením Marcely Pospíchalovej, bolo rozvíjať matematické myslenie detí a kompetencie nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie. Základom
logického myslenia je pochopenie čísel,
ich konkretizácia a jednoduché operácie
s nimi, aby učiteľky a deti hravou formou
zistili, že matematika je úžasná. Prostredníctvom edukačných hier sa začína rozvíjať logické myslenie dieťaťa, chápanie
čísel a jednoduchých operácií s nimi.
Vo workshope Funkčná gramotnosť
pod vedením Miriam Valáškovej sa učiteľky dozvedeli, ako ju s deťmi správne
využívať a rozvíjať pri edukačných hrách
v triede, ako dôsledne pripraviť predškolákov na čítanie a písanie. Aké sú možnosti

Európsky
deň
jazykov
Na Základnej škole Komenského sa 28. septembra opäť uskutočnila akcia pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Pre žiakov 5. až 8. ročníka si vyučujúce cudzích jazykov
pripravili rôzne aktivity, ktoré prebiehali na ôsmich stanovištiach. Pod vedením lektorky
anglického jazyka Amandy McCullough z jazykovej školy YouCan, si žiaci pripravovali
chutné nátierky. Ďalšou úlohou detí bolo vybrať si jedno z troch tradičných anglických
jedál a následne na základe pripravených pokynov a surovín zostavovali recept, ktorý
neskôr aj prezentovali. Žiaci si precvičili tiež to, ako sa v rôznych jazykoch dohovoriť
v reštaurácii pri objednávaní jedla. Na stanovištiach nemeckého jazyka zostavovali
pyramídu zdravých jedál, na stanovišti ruského jazyka si pozreli prezentáciu o ruských
národných jedlách. V každom prípade sa žiaci venovali v rôznych podobách jedlám,
a teda je zrejmé, že hlavnou témou tohtoročného Európskeho dňa jazykov bolo jedlo
a potraviny. Žiaci tak mali možnosť hravou a pútavou formou dozvedieť sa niečo viac
o tejto téme, rozšíriť si slovnú zásobu a v zahraničí snáď už nebudú mať problém objednať si niečo v reštaurácií.			
ZŠ Komenského

Príbeh
knižnice
v podaní
Fantázie
v materskej škole a v domácom prostredí
na podnecovanie rozvoja rannej funkčnej
gramotnosti? Utvárať pozitívny vzťah detí
ku knihám, podnecovať detskú zvedavosť
v súvislosti s písaným textom, prstom ukazovať v knihe čítanie zľava doprava, viesť
deti k uvedomovaniu si zmyslov symbolov
a ich využívaniu v bežnom živote. Rozvíjať
jemnú motoriku, koordináciu ruky a oka
v zmysluplných činnostiach a hrách, viesť
deti k uvedomovaniu si použitého zmyslu.
Postaviť stavbu zo stavebnicových dielcov
podľa predlohy a pokynov na danú tému.
V skupine útvarov má predškolák identifikovať (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik,
trojuholník.
Tieto a rôzne ďalšie postupy si poslucháčky overili prakticky, tak, ako ich
budú uplatňovať v praxi, aby dieťa, ktoré
absolvuje materskú školu, disponovalo
štandardnými charakteristikami školskej
spôsobilosti konkretizovanými vo vzdelávacích štandardoch.
Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v MŠ je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej
úrovne ako základ pre školské vzdelávanie v ZŠ a pre život v spoločnosti.
Text a foto: Mária Zentková
ROČNÍK XVI - NOVEMBER 2017

Verím, že sme pohladili dušu čitateľom,
spisovateľom, priateľom, všetkým vám. Príbehom, tancom i hudbou. Želať si, znamená túžiť a mať nádej. Keď je želanie z lásky
a so zámerom čistým ako list papiera, stačí
len začať písať a želania sa plnia v podobe
tvorby. Umelecká škola Fantázia darovala k osemdesiatemu výročiu knižnice kus
svojho srdca. Na piatkovom galakoncerte,
v ten magický podvečer i sova z loga knižnice ožila, aj rozprávať začala znenazdajky
a rozpovedala príbeh o tom ako spisovateľ hľadal svoju múzu a inšpiráciu. Veď
keby nebolo spisovateľov, nebolo by ani
kníh a veruže by ani naša knižnica vo Svite nebola. Dnes môžeme povedať, že na
príbehoch a rozprávkach vyrastajú ďalšie
a ďalšie generácie. Zachová sa táto vzácnosť. Nič predsa nepodporí fantáziu viac,
než šuchot stránok. Je to magické, tajom-

né a jedinečné. Skryté v predstave každého z nás. Čítajme, veď ak raz okúsime
vôňu kníh, nikdy nebudeme mať núdzu
o predstavivosť. Príbeh sa zakaždým znova narodí pri prečítaní prvého slova a žije
v nás až po bodku za poslednou vetou.
Ďalší z koncertov umeleckej školy, kde sa
tancovalo i hral orchester. Preniesli sme
sa do čias minulých, kde čarovná múza
darovala spisovateľovi osem želaní. Svoju
inšpiráciu nakoniec našiel. Ako? Tak, že si
neželal len pre seba a posledné želanie
podaroval našej knižnici. Nech len teda
má, tá miestnosť bohatá na toľké svety,
ôsme želanie a priania splnené. K osmičke pridáme ešte uzavretý kruh čitateľov
a spisovateľov, aby ich bolo stále dostatok. Je krásne dať si pred spaním do knihy
záložku. To žiaden notebook nedokáže.
MP, foto: Dominika Bodyová
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ZO ŽIVOTA V MESTE
Odpad je podľa európskej smernice
definovaný ako „každá látka alebo vec,
ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je povinný sa jej zbaviť”. Priemerný Slovák za rok vyprodukuje
330 kg komunálneho odpadu, pričom sa zrecykluje len 8%. Zvyšok
končí buď na skládkach alebo
v spaľovni. Teda aspoň papierovo. Stačí ale vyjsť z domu a vidíme, aké množstvá odpadu
končia na chodníkoch, v kríkoch, riekach a lesoch.
Ale nemusí to tak byť!
Nám nie je jedno, kde žijeme. Sme aktívni ľudia a bežci zároveň. Sme zvyknutí na dlhé trate
a často sa dostávame na odľahlé miesta,
ktoré nám svojou krásou dodávajú energiu. Avšak nie vždy to tak je. Na príčine
je človek! Veľakrát ostaneme neveriacky
krútiť hlavou, čoho všetkého sú niektorí z nás schopní. Nachádzame vysypaný
odpad pri okraji lesa, a to len kvôli pár
drobným, ktoré niekto nie je ochotný
zaplatiť na verejnej skládke či zbernom
dvore. V Tatrách vyberáme odpadky po
najedených „turistoch“ zo skalných štrbín. Po lesoch zbierame plechovky od
piva po „hubároch“... a tu nehovoríme
o pár desiatkach, tu ide o stovky až tisícekusov odpadu! Neveríte? Stačí sa ísť (te-

SMEŤOZBER

raz po hubárskej sezóne) pozrieť do lesa!
Príkladov na neporiadnych občanov by
sme Vám vedeli uviesť mnoho. My sme
sa však namiesto slov rozhodli konať.
Vieme, že zmena musí prísť od každého
z nás. Preto sme sa rozhodli začať z vlastnej iniciatívy a inšpirovať ďalších.
Skládky, ktoré nachádzame, sa menia
z miesta na miesto. Niekde je prevaha
textilu, inde sú to pneumatiky a elektronika. Niekedy nás prekvapia kopy stavebného odpadu, ale natrafili sme už aj
na autobatérie. Večnou klasikou sú však

plasty a sklenené fľaše. Vďaka etiketám
vieme povedať, že niektoré odpady na
nás „čakali“ vyše 40 rokov.
Zbierali sme v horúčavách, ale aj
v zime. Zbierali sme pri cestách,
v blate, v žihľave, dokonca aj v rieke
a výsledok nášho tohtoročného snaženia je viac ako 150 vriec odpadu.
Musíme si uvedomiť, že odpadkov stále pribúda a príroda nám to nebude tolerovať
večne! Trápi nás, že na hlúposti
a chamtivosti človeka najviac doplácajú nevinné zvieratá. Chceme
vytvoriť komunitu ľudí, ktorí si vážia prostredie v ktorom žijú. Snažíme sa oslovovať aj samosprávy,
ktoré by našim pomocníkom dokázali formou sponzorského zabezpečiť aspoň určitú satisfakciu za ich voľný čas. Veľmi nás teší, že s nami spolupracuje mesto
Svit a mohli sme tak nanáš posledný tohtoročný smeťozber prilákať sedem nových zberačov, ktorí sa za odmenu mohli
ísť zregenerovať do vitálneho sveta v popradskom Aquacity. Srdečne ďakujeme!
Ak je vo Vašom okolí miesto, ktoré si
zaslúži našu pozornosť, alebo by ste sa
chceli na našej myšlienke spolupodieľať,
napíšte nám!
www.behamsrdcom.sk
Martin Svočák, Eduard Dindoffer

Mikuláša vo Svite stretnete dvakrát
Okrem tradičnej návštevy Mikuláša
v meste, môžete so svojimi ratolesťami
nasadnúť aj tento rok na rozprávkovú Mikulášsku parnú jazdu s Papagájom, a to už
2. decembra 2017. Ide o jazdu historickou
parnou lokomotívou s Mikulášom a jeho
pomocníkmi, ktorí budú deťom rozdávať
sladké darčeky na trase Svit - Poprad - Kež-

marok a späť. Odchod historického vlaku
zo železničnej stanice vo Svite bude ráno
o 9.00 h, o 9.16 h z Popradu. Späť pôjde
o 11.20 h z Kežmarku. Lístky bude možné
zakúpiť si priamo vo vlaku.
Do mesta pred Dom kultúry zavíta
Mikuláš so svojimi pomocníkmi v stredu
6. decembra 2017. Poslušné deti čaká
sladká odmena, fotenie s Mikulášom,
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tvorivé dielničky, či zdobenie spoločného stromčeka vlastnoručne vyrobenými
ozdobami a ohňostroj. Nebudú chýbať
ani malí koledníci s vianočnými vinšami,
klavírny maratón a vystúpenia detičiek.
Môžete sa tešiť aj na Mikulášske minitrhy,
skvelú kapustnicu či punč, a rozsvietenie
vianočného stromčeka s novou vianočnou výzdobou.			
LF
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INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

n 8. októbra v nočných hodinách hliadka MsP prijala telefonické oznámenie od
zamestnankyne jedného z miestnych
barov, v ktorom sa mal nachádzať muž
v podnapitom stave. Hliadka po príchode
na miesto identifikovala občana zjavne pod
vplyvom alkoholu a následne zabezpečila
jeho bezpečný odchod do miesta bydliska.
n 12. októbra bola hliadka MsP vyslaná
preveriť oznámenie o mužovi ležiacom
pred miestnymi potravinami. Hliadka po
príchode na miesto zistila, že ide o občana zo Svitu pod vplyvom alkoholu. Keďže sa sťažoval na problém s dýchaním
a bolesť nôh, na miesto bola privolaná
RZP, ktorá muža ošetrila a následne odviezla do NsP v Poprade.
n 15. októbra prijala hliadka MsP telefonické oznámenie, že v lokalite pri
studničke neznáma osoba umýva svoje
osobné motorové vozidlo. Po príchode
na miesto hliadka stotožnila muža, ktorý
v uvedenej lokalite skutočne vykonával

Únia žien v Podskalke
Vás pozýva na

VIANOČNÚ VÝSTAVU
ručných prác spojenú s predajom

24. 11. od 8:00 do 18:00
25. 11. od 8:00 do 14:00

vo Svite v miestnosti nad poštou
Miestny spolok
Slovenského Červeného Kríža vo Svite
sa obracia na darcov, občanov a mládež
v meste Svit a okolí
s výzvou pre darovanie krvi v akcii

„Mikulášska kvapka“
Odber sa uskutoční
v piatok 8. 12. 2017 od 9.00 do 12.00
v budove Mestského úradu Svit
- na prízemí v CVČ.
Prosíme darcov, aby pred
odberom konzumovali len
ľahké jedlá a neužívali alkohol.
Krv je nenahraditeľný liek a dá sa získať
len vďaka dobrovoľným darcom.
Je stále potrebná a nenahraditeľná,
preto príďte podporiť túto
predvianočnú akciu, pretože
darcov a krvi nikdy nie je dosť.
ROČNÍK XVI - NOVEMBER 2017

Z denníka Mestskej polície
oznámenú činnosť. Hliadka jeho konanie
vyhodnotila ako priestupok proti verejnému poriadku podľa zákona o priestupkoch, za čo mu bola udelená bloková pokuta, ktorú zaplatil na mieste.
n 19. októbra bola hliadka MsP vyslaná preveriť telefonické oznámenie
o nehode cyklistu na cyklistickom chodníku. Hliadka sa okamžite presunula na
miesto nehody, kde sa už nachádzala aj
RZP. Hliadka MsP o nehode informovala
súčinnostne aj OO PZ Svit. Život muža sa
žiaľ zachrániť nepodarilo.
n Počas mesiaca október vykonávali
príslušníci MsP preventívne kontroly na
zisťovanie alkoholu u mladistvých a maloletých v pohostinských zariadeniach na
území mesta Svit. Počas akcie nebolo zistené porušenie príslušného zákona.

n V mesiaci október sa v rámci preventívnej výchovy na základných školách
uskutočnili 4 besedy v celkovej dĺžke
175 minút, ktoré viedla príslušníčka MsP
Svit. Témy besied boli vybraté na základe komunikácie s koordinátorkami
preventívnej výchovy jednotlivých škôl
a boli prispôsobené aktuálnej situácii
v jednotlivých ročníkoch. Besedy sa týkali nevhodného správania, záškoláctva
a dopravnej výchovy.
MsP mesta Svit aj v mesiaci október vykonávala zvýšený dohľad nad dodržiavaním nového dopravného značenia na
ul. Komenského. Opätovne preto prosíme občanov, aby nové dopravné značenie rešpektovali a predišli tak sankciám
za nedodržanie tohto značenia.

MsP Svit

Nezabudli ste na zákaz
používania pyrotechniky?
Používanie pyrotechniky je na území
mesta Svit okrem Silvestra a výnimiek uvedených vo všeobecne záväznom nariadení,
zakázané. Za porušenie všeobecne záväzného nariadenia hrozí pokuta až do výšky
500 €, v prípade právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov môže byť pokuta
až viac než 12-násobne vyššia.
Na základe problémov s používaním
pyrotechniky v denných aj nočných hodinách, kedykoľvek v roku, schválilo mestské
zastupiteľstvo všeobecne záväzné nariadenie o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Svit už v novembri
minulého roka. V minulosti usmernenie
používania ani obmedzovanie pyrotechniky zákon samosprávam neumožňoval,
v súčasnosti je to už však inak. Platná právna úprava splnomocňuje mestá a obce
v zákone, aby svojimi všeobecne záväznými
nariadeniami mohli obmedziť alebo usmerniť používanie pyrotechniky.
Mesto preto prijalo Všeobecné záväzné
nariadenie č. 9/2016, ktoré hovorí o tom,
že pyrotechnika môže byť používaná počas
Silvestra, t. j. 31. decembra od 22.00 hod. do
1. januára do 2.00 hod. Pokiaľ ide o použí-

vanie pyrotechniky mimo Silvestra, môže
sa používať počas konania verejných zhromaždení občanov pri príležitostí významných pamätných podujatí celoštátneho,
regionálneho a mestského významu, pri
konaní verejných zhromaždení občanov,
verejných kultúrnych podujatí, verejných
športových podujatí, ktoré svojim charakterom sú prínosom pre rozvoj mesta a jeho
mestských častí a počas konania príležitostných trhov.
Uvedený zákaz sa vzťahuje na zábavnú
pyrotechniku kategórie F2, ktorú je možné
predávať len zákazníkom od 18 rokov (napríklad rímske sviece, fontány s väčším rozptylom, niektoré druhy kompaktov, rakiet a
delobuchov – jednoducho všetky výrobky
s tzv. hvízdavou náplňou, ktoré sa nesmú
používať v blízkosti kostolov, nemocníc,
detských zariadení alebo škôl). Zákaz sa tiež
vzťahuje na zábavnú pyrotechniku kategórie F3, ktorú predstavujú produkty, ktoré je
možné predávať len osobám starším ako 21
rokov (rakety, delobuchy, kompakty, ktoré
predstavujú stredne veľké nebezpečenstvo
a sú určené len na používanie na veľkých
otvorených priestranstvách).
LF
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA

MANŽELSTVO UZATVORILI

Jozef Niko, Michal Faix, Juraj Kostroš,
Marcel Šmigovský, Michal Brija,
Ela Lindemanová, Nina Lindemanová,
Markus Hrebeňár

Lukáš Drozd a Dominika Bachledová
Jozef Breza a Katarína Pitoňáková
Matúš Rázga a Jana Suchá
Ján Vlnieška a Stanislava Ludviková
Patrik Očvarik a Barbora Gallyová
Róbert Babič a Veronika Baranová
Daniel Šimšaj a Ľubica Kalakajová

70 ROKOV

85 ROKOV

Mária Kováčiková, Emil Halik,
Ladislav Kužma

Elena Novotná, Katarína Gajdošíková,
Mária Cierbusová, Ladislav Žukovský,
Ján Madzin

Pavlína Vojtková

80 ROKOV

KVETOSLAVA DIAČIKOVÁ.

S láskou a úctou spomínajú syn
s manželkou, dcéra , vnuci a pravnuci.

92 ROKOV
Emília Hudáková, Ľudmila Levárska,
Paulína Čírska

		

96 ROKOV

Mária Schnágerová, Mária Fáberová,
Mária Janigová

Jozef Šurjak

Dňa 4.11.2017 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a starý otec

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

PAVEL KAZÁR.

Vladimír Jurík (42), Michal Nahalka (84), Mária Bednarčíková (84), František
Lešičko (80), Eleonóra Bigasová (88), Anna Lučivjanská (76), Margita Jureková (84)

Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu
prosím tichú spomienku.

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 úctou a láskou spomínajú manželka,
dcéra a synovia s rodinami.

		
Dňa 29. 11. 2017 uplynie 6 rokov,
od chvíle, kedy sa s nami navždy rozlúčil

JÁN MOLITORIS.
V našich srdciach ostaneš navždy.
Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Manželka, syn a dcéra s rodinami
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Dňa 8. novembra 2017 uplynul rok,
čo nás navždy opustila naša milovaná
mama, stará a prastará mama a svokra
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej,
prosíme, tichú spomienku.

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

75 ROKOV

		

		
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.

		

Ubehol rok, čo nás vo veku 64 rokov,
náhle opustil syn, brat, manžel, otec
a starý otec

Dňa 15. novembra uplynie päť rokov,
čo nás navždy opustil vo veku 73 rokov
náš dobrý manžel, otec a starý otec

RNDr. GUSTÁV PAVELEK.

MICHAL BARTKO.

Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.

Za tichú spomienku ďakujeme.

S láskou a úctou smútiaca rodina

Smútiaca rodina

INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE

Seniori
v zime cvičia
Výbor ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite v spolupráci so ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Strednou odbornou školou vo
Svite organizujú počas zimného obdobia
cvičenie seniorov.
Cvičenie je určené pre ženy a mužov
v seniorskom veku a bude sa konať vždy
v utorok v čase od 16.30 hod. v telocvični
SOŠ na ul. SNP (bývalé Kartágo). Poplatok
za hodinu cvičenia je 0,50 €. Nezabudnite
na športové oblečenie. Príďte, začíname
v utorok 7. 11. 2017. 		
-ák-

FS Senior Jánošík a Jánošík
Vás pozývajú

8.12.2017 o 18.00 hod.
do Domu kultúry vo Svite
na vianočný program

„Šťastie, zdravie,
pokoj svätý,
vinšujeme Vám“.
Vstup voľný

Karpatskonemecký spolok
na Slovensku,
miestna skupina Poprad,
Vás pozýva na

Spišsko-nemecké

Vianoce

9. decembra 2017 o 16.00 h
do Evanjelického kostola
vo Svite
ROČNÍK XVI - NOVEMBER 2017

Jánošíček stále prekvapuje
Úvodné úkony každého začiatku školského roka má DFS Jánošíček Svit úspešne za sebou.
Hneď začiatkom septembra sa stáli
členovia detí a Junior zúčastnili tanečného festivalu PRÍMA DEŇ v Spišskej Novej
Vsi. Následne sa v septembri uskutočnili
plánované stretnutia rodičov, zvlášť pre
rodičov stálych členov a zvlášť pre rodičov nových členov.
Stáli členovia sa zasa stretli na spoločnom podujatí „Partia DFS“ 15. septembra,
kde boli prerokované základné body
organizácie školského roka, akcií a podujatí. Spojili príjemné s užitočným a deti
mohli využiť spoločné chvíle trochu inak,
ako na nácvikoch a tréningoch. Formou
hier a zábavy dostali priestor, kde mohli
prebrať prázdninové aktivity a zážitky letného oddychu.
V októbri sa sila nácvikov súboru Jánošíček zintenzívnila. Prišli aj noví členovia,
ktorí sa postupne začlenili do kolobehu
tréningov.
Stáli členovia sa pripravovali na dve
mohutné akcie. Prvá sa realizovala 15. októbra v rámci Margecianskych fajnot na
festivale Veniec krásy vekmi uvitý, ktorý
je zasvätený známej folkloristke a dejateľke folklórneho hnutia Melánii Nemcovej. Krásne počasie umocnilo vystúpenie
súboru Jánošíček Svit pre očakávajúcich
divákov.
Druhé podujatie je ešte horúca záležitosť. V dňoch 28. a 29. októbra Jánošíček reprezentoval na medzinárodnom
festivale - súťaži VTF17 v Košiciach, kde
súťažil vo vekovej kategórii B za žáner

TANEC s mnohými kolektívmi. Vystúpil
celkom dvakrát. Raz súťažne a druhýkrát
v programe Galashow, kde vystúpila ako
hosť skupina ŠLEHA. Za svoje súťažné
výkony získal strieborné miesto a tešil
sa hodnotným cenám v podobe medailí,
pohára a diplomu.
Po krátkej jesennej prázdninovej
pauze a oddychu sa bude Jánošíček pripravovať na naštudovanie vianočného
programu, pričom sa zúčastní tvorivého
workshopu pod názvom „Tanečná paleta
dedovizne“.
V závere mesiaca november je naplánovaná zábavná aktivita, stmeľujúca kolektív i vzťahy medzi rodičmi a deťmi.
Pre veľký záujem nových členov, bol
pre nich vytvorený nový tréningový
priestor. Ak by mal ešte niekto záujem stať sa členom súboru Jánošíček,
môže poslať prihlášku, ktorú nájde na
www.janosiceksvit.webnode.sk/prihlaska/
na e-mail: janosiceksvit@gmail.com.
Bližšie info na tel. č.: 0903 897 660.
Cieľom súboru Jánošíček je tradovať
tradované - folklórne tradície v podobe
hudby, spevu a tancov. Členovia získavajú tanečnú zručnosť, skúsenosti v oblasti
umenia, poznávanie miest a krajín doma
i v zahraničí, nadväzovanie nových priateľstiev a získavanie nových zážitkov, trvácnych na celý život.
Podpora a pomoc nadácie ChemosvitSvit umocňuje túto pestrú činnosť súboru Jánošíček, za čo jej patrí veľká vďaka.
				

DFS
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ZO ŽIVOTA V MESTE

Mestská knižnica oslávila osemdesiatku
Počas druhého októbrového týždňa
prebiehali pri príležitosti výročia mestskej knižnice rôzne podujatia pre všetky
vekové kategórie návštevníkov.
Žiaci druhého stupňa obidvoch základných škôl sa v pondelok 9. októbra
stretli s Tiborom Hujdičom, známym propagátorom detských kníh a čítania. Čakal
na nich kvíz pod názvom Knižné hádanky, pri ktorom žiaci počúvali ukážky z kníh
a následne sa snažili uhádnuť, z ktorých
diel boli prečítané texty. Cieľom bolo predstaviť 5 až 10 špičkových súčasných kníh
pre mládež a inšpirovať k ich prečítaniu.
V utorok 10. októbra sa Sviťania, ale
i návštevníci zo vzdialenejšieho okolia
mali možnosť stretnúť s Pavlom „Hiraxom“

Medzi gratulantmi bol aj primátor mesta...
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Baričákom, ktorý je nielen spisovateľom,
ale aj vydavateľom, hudobníkom, fotografom, cestovateľom a propagátorom
pozitívneho myslenia. Vo svojom programe hovoril o vzťahoch medzi ľuďmi,
o svojej motivačnej literatúre, o cestovateľských zážitkoch a čítal svoje básne.
Spolu s ním vystúpil i poet zo Svitu - Ján
Marton. Okrem prednesu vlastných básní
potešil i spevom a hrou na gitare. Na záver
si záujemcovia mohli kúpiť „Hiraxove“ CD
nosiče a knihy s podpisom autora
Pre všetkých milovníkov historických
romantických príbehov bola v stredu
11. októbra pripravená beseda so spisovateľkou Janou Pronskou. Autorka
pochádza z Nálepkova a patrí medzi

kmeňové spisovateľky renomovaného vydavateľstva Slovenský spisovateľ.
Doteraz jej vyšlo 14 románov, a tak sa
účastníci besedy dozvedeli nielen všeličo o nich, ale aj o pripravovanom titule
Kumánska princezná. Autorka rozprávala
o procese písania, inšpirácii, historickom
výskume a hľadaní podkladov, pretože
základ jej kníh tvoria skutočné historické
udalosti alebo osoby. Všetci návštevníci
ocenili bezprostrednosť, viditeľné nadšenie pre históriu a literatúru, a v neposlednom rade aj pozitívnu energiu, ktorú im
Pronská odovzdala.
Vo štvrtok 12. októbra bol pripravený
program pre žiakov mladšieho školského
veku obidvoch základných škôl v meste,

... aj Anna Gejdošová, bývalá dlhoročná vedúca knižnice, a desiatky ďalších
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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Beseda s Tiborom Kočíkom

Pavel „Hirax“ Baričák
ktorý pomohla sponzorsky zabezpečiť
Nadácia Chemosvit. Zavítal medzi nich
Osmijanko so svojim nerozlučným kamarátom Osmidunčom. Pripravil si pre deti
jednu rozprávku dračiu, jednu o zázračnej krajine a jednu zvieraciu rozprávku.
Herci z neziskovej organizácie Osmijanko
počas inscenovaného čítania deti nielen pobavili, ale aj zapojili do programu.
Na záver bola pripravená tvorivá dielňa
pre tých, ktorí sa počas školského roku
zúčastnili celoslovenskej súťaže Čítame
s Osmijankom.
Súčasťou detských programov bolo
slávnostné vyhlásenie víťazov výtvarnej
a literárnej súťaže Knižnica mojimi očami.
V jednotlivých kategóriách bolo spolu
odovzdaných 43 ocenení, ktoré pozostávali z diplomu a knižného darčeka. Zo

všetkých prihlásených prác bola vytvorená výstava, ktorú si mohli návštevníci pozrieť v priestoroch Domu kultúry.
Oslavy vyvrcholili v piatok 13. októbra galavečerom pod názvom 80 rokov mestskej knižnice a jej tajomstvá.
Program v spolupráci so SZUŠ Fantázia
bol pripravený nielen pre hostí, ale aj pre
všetkých návštevníkov a sympatizantov
knižnice. Prostredníctvom hudby, tanca
a slova sovička, ktorá je v logu knižnice,
previedla hostí históriou knižníc a oboznámila ich s najdôležitejšími medzníkmi
svitskej knižnice. Veľmi príjemné bolo
i následné posedenie s dlhoročnými spolupracovníkmi a bývalými kolegami.
Daniela Šipošová
foto: Dominika Bodyová, Peter Kostka,
Adam Tomajko

Tak ako po iné roky - spisovatelia,
účastníci poroty na 54. ročníku Wolkrovej Polianky sa zúčastnili besied v knižniciach. Do Svitu zavítal básnik Tibor Kočík.
Besedoval so žiakmi Strednej odbornej
školy o svojej tvorbe, všeobecne o literatúre a o tvorbe mladých. Zaujímavou bola
i téma o výtvarnom umení a jeho predstaviteľoch z východného Slovenska, pretože autor sa venuje i výtvarnej publicistike.

Október v knižnici

Návštevníci knižnice si od 10. októbra
mohli prezrieť zaujímavú výstavu Kovačická insita. Tvorili ju diela dolnozemských Slovákov žijúcich v Srbsku - Jána
Žolnaja a Jozefa Havjara. Kovačické insitné maliarstvo je zapísané na listine
Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Základnou črtou maliarov je kolorit
prevzatý z krojov a slovenského folklóru.
Diela odzrkadľujú charakteristické vlastnosti slovenskej povahy a to pracovitosť
a úctu k tradíciám. Chýrni kovačickí insitní maliari sú rozhľadení, jednoduchí, so
záujmom o dejiny a kultúru slovenskej
menšiny v Srbsku.		
DŠ

Osmijanko a jeho rozprávky
ROČNÍK XVI - NOVEMBER 2017
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KULTÚRA

Mesiac úcty
k starším

K U LT Ú R A
Keď sa roky vpíšu do dlaní, rovno do
čiary života, človek viac ako inokedy túži
mať pri sebe ľudí, ktorí mu rozumejú
a nájdu si čas na stretnutie a rozhovor.
Čas prísť medzi seniorov si v sobotu
14. októbra 2017 našiel aj primátor mesta Miroslav Škvarek, ktorý sa im pred
kultúrnym programom krátko prihovoril
a pripomenul, že vzájomnú úctu by sme
si mali preukazovať každý deň počas
celého roka. O skvelú atmosféru sa postarala hudobná skupina Duo Jamaha,
známa z televíznej obrazovky TV Šláger.
Otec so synom interpretovali známe
i menej známe piesne, ktoré všetci spoločne spievali. Prítomné publikum odmenilo spevákov a hudobníkov dlhým
potleskom. Pre seniorov bol v októbri
pripravený v stredu 25. októbra 2017

Sála Domu kultúry bola plná
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divadelný program, ktorý sa niesol
v duchu úcty a lásky k všetkým prítomným. Pred začiatkom programu sa primátor mesta Svit, ako hlavný sponzor,
porozprával so seniormi a pohostil ich
chutným občerstvením. Po úvodnej básni a pozdrave nasledovaloslávnostné
ocenenie 18 seniorov, ktorí sú i napriek
svojmu veku stále aktívni a podieľajú
sa na rozvoji nášho mesta. Ocenenie
z rúk primátora Miroslava Škvarekasi prevzali: Vladimír Jakubík, František
Žemba, Mária Guľvasová, Ľubica Kuzmíková, Alžbeta Majkutová, Bernardína
Točeková, Alžbeta Závadská, Kornélia
Jarošová, Anna Švoňavcová, Rozália Bednárová, Michal Multáň, Alexander Tokár,
Miroslav Jurčák, Rudolf Abrahám, Emília
Nedzelová, Ľubica Kederová, Mária Vo-

čšeková, Drahomíra Šedivá. Oceneným
seniorom patrí poďakovanie za aktívny
život v meste a veríme, že tomu tak bude
i naďalej. Po slávnostnom ocenení už pódium patrilo Divadlu Commedia, ktoré
sa od roku 1968 skrz javisko prihovára
ľuďom svojou hravosťou, ľudovou poetikou a svojským humorom.
Pre hostí - seniorov si pripravili slovenskú klasiku Neprebudený, voľne spracovanú na motívy rovnomennej poviedky
Martina Kukučína. V podaní popradského divadla Commedia je to inscenácia,
ktorá ctí klasika a súčasne v ňom objavuje aj posolstvo o nás, ľuďoch dneška.
Veríme, že všetci, ktorí prijali pozvanie
prežili krásne chvíle, na ktoré budú radi
spomínať.
SA, foto: P. Kostka

Seniorom sa prihovoril Miroslav Škvarek
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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Slalom na tráve
V Spišskom Bystrom sa 7. októbra
2017 konala súťaž v slalome na tráve.
Pekný úspech dosiahla Andrea Zavacká, žiačka 3.A Spojenej školy Mierová, ktorá zvíťazila v kategórii starších
žiačok.
DB

33. Memoriál Jozefa Psotku

Zlato a bronz do Svitu

33. ročník vysokohorského behu Memoriál Jozefa Psotku, venovaný spomienke na
slovenského horolezca, ktorý zahynul pri zostupe z najvyššej hory sveta v roku 1984,
bol spojený s nádherným jesenným počasím. To si mohlo 14. októbra vo Vysokých Tatrách užiť 229 súťažiacich z rôznych oblastí Slovenska, Česka a Poľska.
V cieli 19 km dlhej trate s prevýšením 880 m organizátori najskôr privítali Sviťana
Martina Svočáka, známeho viac ako organizátora Podtatranského krosového polmaratónu než ako pretekára. Po dvoch štvrtých miestach z minulých ročníkov teraz dominoval.
„Pred rokom som tiež viedol, ale pri Rainerovej chate som zablúdil. Svoje sklamanie som chcel odčiniť pódiovým umiestnením v tomto ročníku, preto som tu
zase prišiel,“ vysvetlil dôvod svojej účasti a dodal: „Táto trať sa mi páči, lebo je veľmi
technická, je tam veľa stúpaní, klesaní, zákrut... Plánujem prísť i o rok.“
Medzi ženami dominovala 23- ročná Mária Sendecká z Tatranskej Lomnice. Striebro
vybojovala Katarína Milová. Paradox veku potvrdila celkovo tretia Sviťanka Danica Božová, zároveň víťazka kategórie od 50 rokov.					
DB

Krásny úspech
mladej plavkyne
V Spišskej Novej Vsi sa koncom októbra konali Majstrovstvá východoslovenskej oblasti v plávaní žiactva.
Krásny úspech dosiahla Andrea Zavacká, žiačka ZŠ Mierová Svit, ktorá
vybojovala 8 zlatých medailí. Zvíťazila v disciplínach: 25 m voľný spôsob,
25 m motýlik, 25 m prsia, 25 m znak,
50 m voľný spôsob, 50 m znak, 50 m
prsia, 100 m polohové preteky.
DB
ROČNÍK XVI - NOVEMBER 2017
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3. ROČNÍK PODTATRANSKEJ
ŽIACKEJ HOKEJBALOVEJ LIGY
Podtatranská žiacka hokejbalová liga
(PŽHbL) kategórie do 12 rokov pod záštitou Slovenskej hokejbalovej únie, v spolupráci s OZ „Zober loptu, nie drogy“, OZ
„Hraj Fair Play“, Centrom voľného času Svit,
za organizačného vedenia Mládežníckeho
hokejbalového klubu Lords Ball Svit svojím
úvodným kolom 11. októbra vstúpila do
3. ročníka.
Otvorenia ligy sa zúčastnili čelní predstavitelia mesta Svit - primátor mesta Mi-

roslav Škvarek, prednosta MsÚ Stanislav
Kopčák, zástupca košického OZ „Zober loptu, nie drogy“ Matej Macicha, v zastúpení
Centra voľného času Svit Janka Koreňová,
riaditelia základných škôl, zástupcovia Hokejbalového klubu Lords Ball Svit, učitelia,
tréneri, žiaci súťažiacich družstiev podtatranského regiónu zo ZŠ Komenského Svit,
ZŠ Mierová Svit, ZŠ Batizovce, ZŠ Štrba, ZŠ
Liptovská Teplička, ZŠ Lučivná, ZŠ Spišská
Teplica a nováčik súťaže zo ZŠ Vikartovce.
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· koledovanie a vianočné vinše
v uliciach mesta
· spoločné zdobenie stromčeka
· 16.00 príchod Mikuláša
· detské vystúpenia, fotenie s Mikulášom,
tvorivé dielne, Free piano
· 17.00 rozsvietenie Vianočného stromčeka
· ohňostroj

Poslušné deti čaká aj sladká odmena! J
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V 1. súťažnom kole sa odohrali štyri zápasy systémom 2x10 minút čistého času
pod rozhodcovským vedením dvojice rozhodcov Karola Novotného a Mateja Belána.
Najlepšie sa darilo nováčikovi súťaže
družstvu ZŠ Vikartovce, ktoré sa víťazstvom
2:0 nad ZŠ Komenského ujalo vedenia v tabuľke. Po vyrovnanom zápase víťazstvo zaznamenalo i družstvo zo ZŠ Liptovská Teplička, ktoré konečným skóre 3:2 bodovalo
nad družstvom ZŠ Spišská Teplica. O svoje
prvé body sa rozdelili minuloroční
majstri a vicemajstri ligy, ZŠ Batizovce a ZŠ Mierová Svit, nerozhodným
výsledkom 1:1.
Radi by sme takto poďakovali obom
svitským školským jedálňam za poskytnuté občerstvenie v podobe teplého
čaju pre všetkých mladých športovcov,
študentom zo Strednej odbornej školy Svit a Študentskému parlamentu za
výpomoc, mladým fotografom, Dominike Bodyovej a Adamovi Kačmarákovi,
z CVČ Svit pod vedením Petra Kostku, trénerom žiackych družstiev hokejbalového
klubu Lords Ball Svit Romanovi Sopkovi,
Jožovi Sarnovskému, Editke Mekelovej
z vedenia klubu a všetkým ďalším za organizačné zabezpečovanie ligového kola, ako
i všetkým zúčastneným mladým žiackym
športovcom za ich bojovnosť a fair play
hru.
Ladislav Kalasz
Foto: Adam Kačmarák

Vianočný koncert

Zuzany
Smatanovej
21.12. 2017 o 18.00
Dom kultúry Svit
Vstupné: 11,- €

Predpredaj vstupeniek: http://www.kultura.svit.sk/
alebo MsÚ Svit, č. dv. 116, tel. č. +421 908 406 147,
Mestská informačná kancelária Poprad
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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Obrovský úspech Tomáša Kačmarčíka
Začiatkom septembra sa konal už pätnásty ročník horského ultramaratónu Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) so štartom
a cieľom vo francúzskom Chamonix. Ide
o horský beh, počas ktorého bežia maratónci mnohokrát nad úrovňou 2 500 metrov nad morom cez deň aj v noci.
Špičky medzi svetovými horskými ultramaratónmi sa zúčastnil aj Sviťan Tomáš Kačmarčík, ktorý sa aktívne venuje
behu od roku 2008. Zameriava sa na horské behy, maratóny, skyrun a ultratrail.
V zime sa venuje najmä skialpinizmu. Má
za sebou množstvo bežeckých úspechov,
či už na dlhé alebo kratšie vzdialenosti.
Najnovším úspechom je zdolanie 171-kilometrovej trate s prevýšením viac ako
10 000 metrov na UTMB.

Dôležitosť prípravy
O pretekoch okolo Mont Blancu sa dozvedel pred deviatimi rokmi. Spočiatku
si vyskúšal kratšiu verziu ultramaratónu,
a to 101 kilometrovú trať CCC. Po tom,
ako úspešne dobehol do cieľa, sa prihlásil na UTMB. Príprava však nebola jednoduchá. V zime kombinoval posilňovňu,
skialpy a ľahké behy. Preteky plánoval
a konzultoval s trénerkou Lenkou Ilavskou
- Litvinovou. „Tréningy boli pestré a vyvážené, nešlo o žiadne zbytočné naháňanie výškových metrov ani kilometrov.
Menej je niekedy viac. Zámerne som trénoval napoludnie, keď bolo najteplejšie
alebo som vybiehal, keď pršalo, aby som
pripravil telo na podmienky, ktoré by
ma mohli čakať,“ prezradil Kačmarčík.

Medzi svetovou špičkou
Pred pretekmi si obzrel posledný kopec na trase Montets-Flegeré, pri ktorom
sa mu vynorili nepríjemné spomienky

na preteky CCC, kde ho sprevádzali kŕče
a bolesti. Táto predstava ho spočiatku
desila, ale v deň pretekov zažíval neskutočný pocit. „Nemohol som uveriť, že
som tam, kde som chcel byť - na štarte
UTMB. Toľkokrát som to videl na Youtube, ale nikdy som na štarte nestál.
V septembri to však prišlo. Vedel som,
že sa púšťam do niečoho, čo som ešte
nezažil. Mal som rešpekt pred dĺžkou
trate a tým, čo ma čaká. Bol som pripravený popasovať sa so všetkými prekážkami,“ zaspomínal na štart pred horským
ultramaratónom.
Bežalo sa okolo celého masívu Mont
Blancu a maratónci prešli cez tri krajiny.
Stretol sa aj s mnohými problémami.
Sprevádzala ho hmla, sneh, silný vietor
i žalúdočné problémy. Zdolať trať bolo
veľmi náročné. „Okolo päťdesiateho
siedmeho kilometra som začal vracať
a v bufete som prijímal len teplú polievku, čaj, kolu či kávu, aby som mal aspoň
nejakú energiu. Aj tak máločo vo mne
ostalo. Na predposlednom kopci sa
stalo to, na čo som čakal celý čas, lebo
som vedel, že bez energie sa to niekde
zlomí. V stúpaní mi začalo vypínať nohy,
ale išiel som ďalej. Dal som si ďalší gél
a ten zabral. Už tretíkrát som vstal z mŕtvych,“ uviedol podtatranský športovec,
ktorý aj vďaka podpore tímu náročnosť
trate a nepriaznivé podmienky zvládol.

Picas. To sa môže človeku stať asi len
raz za život. Je neskutočné byť v cieli najprestížnejších pretekov na svete
a bežať s najlepšími horskými bežcami
v extrémnych podmienkach. Dosiahol
som výsledok, o ktorom sa mi ani nesnívalo. Považujem to za svoj životný
úspech,“ uzavrel Kačmarčík s tým, že
zvlášť ďakuje trénerke Lenke Ilavskej Litvinovej, ktorá ho pripravovala, pretože
tento úspech je aj výsledkom jej práce.
Dominika Pacigová

Životný úspech
Sviťan obsadil 45. miesto spomedzi
2 300 vytrvalcov, z ktorých 851 preteky
nedokončilo. „Nemohol som tomu uveriť. Bolo to ako sen. Všetko zbehlo tak
rýchlo. Mal som obrovskú radosť, je to
silný zážitok, ktorý treba zažiť. V cieli som sa objal s prvou ženou Nuriou

Futbalisti po jeseni poslední
Už vstup do jesennej časti III. ligy,
keď futbalisti FK Svit
v 1. kole prehrali doma
s Prešovom B 1:7 naznačil, že to s futbalom vo Svite nie je také
jednoduché. Prišli ďalšie prehry a po 15
kolách, kedy sa zavŕšila jesenná časť ligy, je
Svit beznádejne posledný so ziskom 3 bodov, bez víťazstva s tromi remízami a zaujímavým skóre 6:41.
Pre výbor FK Svit na čele s predsedom
Milanom Berkešom nebolo jednoduché
v rýchlosti tesne pred sezónou hľadať po
okolí hráčov, ktorí by boli v prvom rade
ochotní za daných podmienok nastúpiť do
treťoligového vlaku. Tí pred začiatkom záROČNÍK XVI - NOVEMBER 2017

pasov hovorili o sebe ako o 11 statočných,
ktorí sa postavili do cesty pravidelne trénujúcim hráčom rezervy Prešova.
Klobúk dole pred trénerom Milanom
Jamborom, bývalým extraligovým hráčom,
ktorý s novými hráčmi nielen trénoval, ale
i hrával, aby udržal výkonnosť družstva.
Ako však sám povedal, kvalita sa žiaľ nedá
úplne nahradiť bojovnosťou. Konečný rezultát mužského futbalu vo Svite po predošlej sezóne, kde futbalisti Svitu skončili
na peknom 4. mieste, je len neblahou spomienkou. Diváci, ktorých bolo na zápasoch
stále menej, sa ale pýtajú čo ďalej? Nájde sa
vo futbalovom klube toľko finančných prostriedkov, aby sa kolektív futbalistov počas
zimnej prestávky stabilizoval a pokúsil mož-

no o nemožné - zachrániť nielen III. ligu, ale
futbal vo Svite vôbec? Sľuby okolo výstavby
tribúny, cvičného ihriska, či terénne úpravy
pred tribúnou ostávajú naďalej len sľubmi
a divák na štadióne stráca aj komfort pri zápase, nehovoriac o samotných hráčoch, čo
sa týka šatní a sociálnych zariadení. Viaceré obce, aj tie malé, sú so svojimi ihriskami
a štadiónmi pred Svitom. Tak čo robiť? To sú
otázky pre kompetentných, ktorí by sa mali
rýchlo rozhodovať a zabezpečovať aspoň
to najnutnejšie. Veď aj mladí hráči v celej
mládežníckej pyramíde, ktorá sa ešte vo
Svite drží, si to určite v rámci tradície tohto
športu zaslúžia. Alebo žeby sme futbalový
štadión začali používať na iné športy, ktoré
pritiahnu do hľadiska aj viac divákov? -ák-

15

Október v znamení basketbalu
dobne ako pred rokom, ani teraz neboli
v príprave ideálne výsledky, ale o to lepší
bol štart do sezóny víťazstvami nad Prievidzou, Karlovkou, Komárnom, Žilinou
a Handlovou. S prehrou sa Iskra Svit musela zmieriť len v dvoch prípadoch - proti
Leviciam a Interu.
Skvelým úspechom pre klub je však aj
to, že hráčom mesiaca za október sa v Eurovia SBL stal 24-ročný krídelník Iskry Svit
Saša Avramovič.
Ján Drobný, foto: Daniel Faix

Sviťania sa na
MMM v Košiciach

n e s t rat i l i
Na 94. ročníku Medzinárodného
maratónu mieru v Košiciach, konanom počas prvej októbrovej nedele
2017, na ktorom dominovali africkí
bežci a bežkyne, štartovali i Sviťania.
V štartovnom poli takmer 13 000
pretekárov, čo je účastnícky rekord,
sa nestratili.

Z výsledkov (Maratón 42 195 m):
Muži bez rozdielu veku:

72. Peter Gallik - 2:59:45
Muži od 60 rokov:

32. František Gallik - 4:03:51
Ženy od 40 rokov:

21. Jana Perinajová - 3:54:59
Ženy od 50 rokov:

1. Danica Božová - 3:30:06
RA MES
TO

S
TA

S PRIMÁ

(bez rozdielu veku 19.)

III. PLES

LE

VIT

PRIMÁTORA
MESTA SVIT
20. január 2018 o 19.00 h
P

Podobne ako pred rokom, aj do tejto
sezóny Eurovia Slovenskej basketbalovej
ligy výborne vstúpili naši basketbalisti
Iskra Svit. Družstvo sa pri tom výrazne
obmenilo, ale ani to nezabránilo, aby bol
Svit po siedmom kole na treťom mieste
tabuľky.
Káder po poslednej sezóne prešiel
určitou obmenou, z minuloročnej zostavy zostal len Saša Avramovič, Roman
Findura, Tomáš Gajan, Pavol Lošonský,
Martin Bizub a tréner Michal Madzin. Po-
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