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Fantázia predviedla
celú škálu svojho umenia
na výstave a koncerte

Tento rok miestni skauti
hostili priateľov z Českej
Třebovej po tretíkrát

Svit oslávil
85 rokov
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101. zbor
Veselé tváre Svit
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V korunách
stromov

strana 4 - 5
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Dni mesta 2019 boli plné
hudby, tanca, detskej radosti
a skvelých umelcov

ZO ŽIVOTA V MESTE

Svit sa prebicykloval
na 10. miesto z 99-tich

21 zapojených tímov. 69 jednotlivcov. Najazdených
13 519,238 km. Ušetrených 3416, 741 kg CO2. Počet
jázd 1268. S týmito výsledkami Sviťania predbehli
hlavné mesto Bratislavu, ktorá skončila na
11. mieste, aj susedný Poprad (36. miesto), Vysoké
Tatry (33. miesto) či Kežmarok (59. miesto). Všetci,
ktorí ste„bicyklovali“ za Svit - patrí Vám pomyselný
potlesk a poklona.

SAMOSPRÁVE

Uznanie a vďaka patrí všetkým členom týchto tímov, ktorí
šliapali do pedálov za Svit. A výsledky najlepších sú nasledovné:
l Najlepšia spoločnosť - CHEMOSVIT, a. s., 1501,65 km, počet
jázd 249, ušetrené CO2: 379,92 kg
l Najlepší tím (km) - PE Team, 3563,27 km, počet jázd 124, ušetrené CO2: 890,82 kg
l Najlepší tím (jazdy) - Energia, 1387,99 km, počet jázd 139,
ušetrené CO2: 347,00 kg
l Najlepší jednotlivec (jazdy) - Ľubomír Hricov, 590,61 km, počet jázd 53, ušetrené CO2: 147,65 kg
l Najlepší jednotlivec (km) - Stanislav Balara,1703,88 km, počet
jázd 50, ušetrené CO2: 425,97 kg
V mene celého organizačného tímu kampane Do práce na bicykli 2019 by sme sa Vám chceli veľmi pekne poďakovať za Vašu
účasť v tomto ročníku súťaže. Aj vďaka Vám sa podarilo upozorniť celé Slovensko, že ľudí, ktorým záleží na tom, aby naše mestá
boli príjemnými pre život, je obrovské množstvo.

Svit
Celkový počet najazdených kilometrov: 13 519,24 km
Počet zapojených súťažiacich: 69
Ušetrené CO2: 3 416,74 kg

2019
Príď si zasúťažiť
s kamarátmi
v rámci 20. ročníka

HORAL MTB
MARATÓNU
Kedy?

10. 8. 2019
Kde?

vo Svite pri Kolibe
* prezentácia 11.00 - 13.30 hod.
* kategórie od 0 do 14 rokov
* štart kategórie BABY o 14.00 hod.
viac informácií nájdeš na www.horal.sk

99 samospráv
12 687 súťažiacich
3 779 tímov
1 405 zamestnávateľov
1 026 884 kilometrov najazdených na bicykli
332 751 kg ušetreného CO2
(vrátane ciest do práce pešo a MHD)
167 250 jázd absolvovaných počas mája na bicykli
80,94 kilometra odjazdených v priemere
každým účastníkom
Tohtoročná kampaň bola v mnohých ohľadoch rekordná.
Napriek zlému počasiu sa opäť podarilo pokoriť magický milión kilometrov odjazdený na bicykloch. Stále vyšší záujem
o kampaň a obrovské množstvo zapojených účastníkov bol napokon jedným z argumentov, vďaka ktorému sa podarilo v NR
SR presadiť tzv. cyklodotačný zákon - 10. mája, symbolicky počas kampane. Aj vďaka tomuto mechanizmu budú môcť samosprávy už od 1. 7. 2019 čerpať financie priamo určené na rozvoj
cyklodopravy a cykloturistiky.
Veríme, že sa Vám kampaň Do práce na bicykli tento rok páčila a spolu s kolegami ste sa pri nej zabavili. Ak sa Vám do májového cyklodobrodružstva postavilo zlé počasie, tak veríme, že
nestratíte motiváciu a o rok Vás v kampani opäť uvidíme.
Prajeme Vám na záver veľa krásnych a bezpečných kilometrov na bicykli a veríme, že Vás o necelý rok uvidíme aj v kampani
Do práce na bicykli 2020.
(Daniela Virostko)
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Z diára primátorky...

a Výskumný ústav umelých vláken
– dnes Výskumný ústav chemických
vláken. A toto sú kľúčové spoločnosti dodnes. História je dôležitá,
smerodajná, ale už nemenná. Preto
teraz mojich pár nasledujúcich slov
venujem budúcnosti.

Nová rubrika, ktorá Vám prinesie
vždy akutálny prehľad najkľúčovejších
aktivít primátorky mesta pre Vašu lepšiu informovanosť.
l 8. máj - Hviezdicový výstup na Kozí
kameň. Po dlhom čase sa aj Sviťania zúčastnili spoločného výstupu s okolitými
obcami ako Vikartovce, Sp. Teplica, Lučivná atď.
l 10. máj - Stretnutie s veliteľom dobrovoľných hasičov s cieľom aktivizovať
miestny DHZ a riešenie otázky pridelenia
požiarnického auta
- rokovanie Rady ZMOS vo Veľkej Lomnici ohľadne stavu ciest 1. a 2. triedy
- spoločná oslava Dňa matiek v Klube
seniorov Bôrik Pod Skalkou
l 11. máj - Míľa pre mamu a program pri
príležitosti Dňa matiek, Dom kultúry, Svit
l 14. máj - Porada s riaditeľkami základných a materskej školy a príslušnými referátmi MsÚ
l 16. máj - Otvorenie multifunkčného ihriska Pod Skalkou z Nadáciou SLSP
l 18. máj - Vítanie novonarodených detí
s cieľom vrátiť sa k tejto tradícii
l 19. máj - Absolvovanie a čítanie prvého zastavenia na Krížovej ceste
l 22. - 23. máj - Účasť na celoslovenskom
rokovaní ZMOS-u v Bratislave
l 29. máj - Stretnutie s domovníkmi
mesta Svit s ponukou spolupráce a pomoci pri zveľaďovaní okolia bytových domov
l 31. máj - Otvorenie Majstrovstiev Slovenska v basketbale žiakov
l 4. - 6. jún - Návšteva partnerského
mesta Česká Třebová spolu s 3-člennou
delegáciou
l 11. - 12. jún - Školenie - Občianske
slávnostné akty (sobáše, úmrtia)
l 12. jún - Okresné športové hry seniorov
l 14. - 16. jún - Návšteva partnerského
mesta Knurow v Poľsku
l 18. jún - Konferencia Slovakia catching
up regions, pod záštitou predsedu PSK,
s cieľom zapojiť mesto do projektu rozvoja PSK
l 20. jún - Správna rada Agentúry regionálneho rozvoja PSK - zhodnotenie
a najmä záujem o možnosti projektov na
rozvoj mesta
- Rokovanie Mestského zastupiteľstva
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Ctení Sviťania a čitetelia,
rozdhodla som sa Vám po prvýkrát prihovoriť touto formou. Dôvodom je slávnosť. Alebo oslava
85. výročia založenia Svitu a zároveň vzniku spoločnosti Chemosvit.
A je mi cťou sa Vám po prvýkrát prihovoriť aj prostredníctvom novín.
85 rokov. V živote človeka je tento vek už jeseňou života. Ale 85-ročné mesto je ešte mláďa, ktoré sa
formuje. Dá sa povedať, že je len na
začiatku svojej, verím, dlhej cesty.
A Svit naozaj je veľmi mladé mesto
v porovnaní s inými. Mladé nielen
vekom. Nemá starobylé budovy,
niekoľkostoročné kostoly, ani históriu siahajúcu do stredoveku. Aj
múzeum bolo založené len pred
rokom. Svit je mladý aj svojím smerovaním, zovňajškom, inakosťou
a bez pochybností si trúfam povedať – je výnimočné. Napriek krátkej
histórii tu pôsobili (a aj v súčasnosti
pôsobia) veľmi významní ľudia, ktorí stáli na jeho začiatku, formovali
ho, alebo ovplyvňujú dianie v ňom
dnes.
Nikomu netreba pripomínať, kto
stál pri zrode pôvodnej kolónie.
S hrdosťou a radosťou vyslovím
nahlas mená Tomáš Baťa a Ján Antonín Baťa. Lebo nebyť ich odvahy,
šikovnosti a vizionárstva, dnes by
sme tu určite nesedeli. Ďalším významným medzníkom je bezpochyby rok 1951. V tomto roku sa firma
s názvom „Závody 29. augusta, národný podnik Svit“ a krátko s názvom „Tatrasvit, národný podnik“,
rozdelila na tri nástupnícke podniky – Chemosvit n.p, Tatrasvit, n.p.

Žijeme v dynamickej dobe rýchleho pokroku. Máme čoraz lepší prístup k informáciám a aj to nás robí
uvedomelejšími. Často a radi poukazujeme na všetko, čo nie je stopercentné a nefunguje ako kvalitný
signál na wifi... Ja však položím otázku aj obrátene: Čo som urobila ja,
alebo Ty, aby bolo okolo nás lepšie?
Miesto, kde žijeme tvoríme predsa
my – ľudia – obyvatelia – občania.
Sme jeho tvorcami, ale aj ničiteľmi.
Žijeme tak, aby sme boli nositeľmi
toho dobrého, čo nám naše mesto
ponúka? Ja som presvedčená, že
mesto nerobí mestom len fabrika,
obchodné centrum, počet lavičiek,
či infraštruktúra... Aj keď sú nesmierne dôležité. Som presvedčená,
že mesto robí mestom – pocit z ľudí,
susedov, z prechádzky ulicou, z pozdravu, spontánneho úsmevu na
ulici, či obľúbenej krčmy... Tvoríme
ho my. Málokto, kto navštívi Svit,
si ponesie v sebe spomienku na to,
ako vyzerá Dom kultúry, či nákupné
centrum. Ale to, ako sa k nemu ľudia
správali v obchode, reštaurácii, alebo na ulici si zapamätá každý.
Preto nášmu mestu prajem do
ďalších rokov prosperujúce firmy,
investície – o ktoré sa s nasadením
všetkých síl uchádzame. Prajem mu
zdar pri budovaní našej infraštruktúry. Prajem mu, aby sme my – jeho
obyvatelia boli spokojní, vitálni
a aby sa nám darilo. Ale dovolím si
aj popriať nám všetkým, bez rozdielu, aj veľký kus uvedomenia si, aby
sme boli aj zodpovednými tvorcami
a budovateľmi nášho mesta. Žime
v ňom tak, aby sme boli nositeľmi
toho dobrého a pekného čo má
a aby sme boli jeho pýchou viac
než naše budovy. Lebo ako sa píše
v jednej múdrej knihe – Malý princ:
„Dobro vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“
Ing. Dáša Vojsovičová,
primátorka mesta Svit
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Každú príležitosť by sme
mali chytiť do vlastných rúk
Tomáš Jackovič o tom, čo pre neho znamená literárno-dramatický
odbor a ako to funguje pri natáčaní filmu z pohľadu komparzistu.
Tomáš je mladý herec, ktorý chce veľa
dosiahnuť a má veľké sny. Už dlhšiu dobu
sa venuje herectvu, až teraz však dostal
príležitosť hrať komparzistu vo filme. Prinieslo mu to mnoho ďalších možností
a dá sa povedať, že je ešte len na vzostupe a možno o ňom budeme počuť v budúcnosti.
Odkedy sa venuješ literárno-dramatickému odboru (LDO) a ako si sa
k tomu dostal?
Venujem sa mu tri roky. Od detstva
som túžil po tom, aby som mohol stáť
na pódiu a baviť, či pútať ľudí. Dlho som
nemusel hľadať. Prihlásil som sa na LDO
vo Svite, kde som dodnes. Navštevujem
menšiu súkromnú základnú umeleckú
školu, na ktorej sa dramatický odbor začal len nedávno rozvíjať. Napriek tomu,
tam trávim chvíle s ľuďmi, ktorých mám
veľmi rád a milujem vystúpenia s nimi.
Čo ťa na tom baví?
V prvom rade som spoločenský. Mám
okolo seba veľmi rád ľudí. A herectvo
z môjho pohľadu ľudí spája. Samozrejme,
LDO je pre mňa fakt dôležité. Milujem
hrať rôzne roly, kde sa môžem stať zlým
či dobrým charakterom a tiež je to istý
pocit uvoľnenia.
Aký druh herectva ťa baví najviac?
Jednoznačne činohra. Milujem divadlo, pódium, divákov, zábavu...
Máš nejaký svoj rituál, ktorý prakti-

zuješ pred výstupom na javisko?
Nemám žiaden rituál. Jednoducho
vstanem a idem na pódium. Akoby som
vchádzal do obývačky. Milujem to tam.
Máš nejaký herecký vzor, alebo ťa inšpiruje niečo iné?
Mojim hereckým vzorom je Petra Polnišová a tiež Zuzana Fialová. Zbožňujem
tieto dve umelkyne. Vedia čo chcú a idú
si za tým. Robia divadlo tak, ako to cítia
a nemajú potrebu sa na niečo hrať. Obe
sú samé sebou.
Zažil si už nejaké trápne alebo vtipné situácie na javisku, ktoré ti utkveli
v pamäti?
Teraz si nespomínam na nič konkrétne. Jedine asi to, keď som moderoval jeden koncert a spolu so spolužiakom sme
doplietli mená a zle prečítali anglické
názvy skladieb. Bol to trapas, ale stalo sa
to už asi každému hercovi.
Čo pre teba znamená herectvo?
Je to práca na sebe samom. Je to niečo, pred čím mám rešpekt a snažím sa aby
všetko dopadlo na 101%. Aby to upútalo
diváka. Ako som už spomínal, je to niečo,
pri čom sa uvoľním a zabavím, niečo čo
má veľmi baví. Herectvo je pre mňa život
a byť dobrým hercom je môj cieľ.
Ako si sa dopracoval k ponuke na
komparz do filmu?
Dlho som hľadal spôsoby, ako sa dostať do seriálu, či filmu. Prihlásil som

Maľujeme s Fantáziou
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sa do rôznych konkurzov, ale nikde ma
predtým ešte nevybrali. Až teraz sa na
mňa usmialo šťastie. Je to komparz, teda
rola v pozadí. Ale i to je umenie a vážim si
túto príležitosť aj vzhľadom na tému celovečerného filmu.
Aká je tvoja náplň práce komparzistu?
Stvárňujem väzňa v koncentračnom
tábore. A my väzni, teda komparzisti, dostávame pokyny od režiséra. Prebieha to
asi tak, že sedíme vo vyhrievanom stane,
príde režisér a do megafónu povie čo sa
bude diať. Potom ideme na „pľac“, kde
si nás postavia, alebo dajú do pohybu,
podľa toho, ako potrebujú a čakáme na
klapku.
Čo ti dala táto ponuka?
Skúsenosť. A jedinečný zážitok. Pustiť
si film pred touto prácou a po nej je veľký
rozdiel. Je to fakt o tom, že kým neprežiješ, nepochopíš.
V akom filme ťa budeme mať možnosť „vidieť“?
Je to práca komparzistu a teda že nás
tam je, na niektorých záberoch, takmer
300. To znamená, že ma možno ani neuvidíte. Ak sa pošťastí, tak ma budete môcť
vidieť v celovečernom filme Správa od
režiséra Petra Bebjaka.
Myslíš si, že by si sa tým mohol živiť
v budúcnosti? Či už ako komparzista
alebo herec? Bavilo by ťa to?
Určite áno, v budúcnosti by som sa
veľmi chcel venovať herectvu. Mám
k tomu blízko. Ako komparzista ale určite
nie. Samozrejme, že by som si v komparze rád zahral ale skôr sa chcem venovať
herectvu a pokračovať na VŠMÚ. Tak dúfam, že sa mi to v budúcnosti podarí.
(MP)
Vyrástla nám výstava. Od jedného
výkresu, po množstvo, ktoré vidíte na
fotografii. Aké potešenie môžeme získať
vo farbách? Koľko krásnych výtvarných
prác sa tu nachádza. Každý jeden prešiel
rukami žiaka mladšieho, či staršieho. Farbičkami, temperami, hlinou, každý tento
obraz bol spočiatku biely. A každý žiak
prešiel farbou svojich učiteliek. Stanislavy Šutákovej, Martiny Dikantovej a Lucie
Fridmanovej, ktoré ich usmerňovali. A aj
zo žiakov sa teraz stali obrázky, čo sa zarámovali skúsenosťou, pretože navštevujú
výtvarný odbor. Vedia čo je to trpezlivosť.
Vedia aké to je, keď sa občas na papier
vyleje čierny tuš. Žiadnu paniku. Ten svet
si totiž výtvarník smie premaľovať po svojom. Pridajme teda červenú do vášne životu. Pridajme žltú keď prší. Štetec je len
v našich rukách. Súčasťou výstavy bola
charitatívna zbierka pre malú Amálku.
Ďakujeme všetkým pomocníkom, ktorí
sa podieľali na inštalácii .
(Monika Piekelnicka)
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KALENDÁR PODUJATÍ
20. júl 2019
16.00 hod. * Koliba Svit

Festival dychových hudieb

27. júl 2019
18.00 hod. * Koliba Svit

Disco párty
organizuje: Mesto Svit

2. august 2019
* Spolcentrum Svit

Matka Príroda nosí korunu... stromov
„Kam len kráčaš Matka Príroda? Môžeme ísť s tebou?
Keď s ňou pôjdeme ruka v ruke, krásne bude na svete.
Tak ju teda obdivujme a majme ju radi, veď vďaka nej sme živí.“

Príroda sa prihovorila nám všetkým,
učiteľom vo Fantázii, aby sme jej odkaz
mohli posunúť ďalej.
Prihovorila sa choreografke Janke
Gregorovej, rozpráva každým krokom
v nezabudnuteľných tanečných kreáciách, ktoré predviedli jej žiaci v kostýmoch od Janky Bobulovej. Vypočuli sme
šepot tej matky, čo dala život všetkým
bytostiam na Zemi. Vraj sa dožaduje pozornosti a pomoci. Preto koncert „V korunách stromov“ niesol odkaz, aby sme
tú zeleň stromov mali radšej. Veď všetko, čo sa nám ponúka, je veľký zázrak.
Skúsme sa iba lepšie pozrieť. Správne
sa pozeral Anton Imrich, ktorý zhotovil
krásne rekvizity a dominanta bol strom
vyjadrujúci dušu lesa. V korunách stromov písal sa príbeh, taký čo si vtáci štebotajú. A vyštebotali aj to, že koncert v Iskra Aréne bol výnimočný. Možno to bolo
priestorom, zmenou, no najmä tým, že sa
akoby vytratila bariéra medzi publikom
a pódiom. Všetci sme boli jedným celkom, obdareným hudbou Orchestra Fan-

tázie, bicími nástrojmi Mateja Richtarčíka
pod taktovkou dirigenta Jozefa Štrbku.

Zlé počasie neexistuje
Spevácke hlasy zazneli pod vedením
Miriam Trembáčovej. Prišiel zafúkať i Vietor a dokonca sa zhmotnila i Matka Príroda v divadelnej postave. Literárno - dramatický odbor, slovami Mirky Rodákovej
a jej žiakov zdôraznil to, čo je hlavným
problémom v dnešnej dobe. Všetci sme si
spomenuli na to, že na mobil je dobré si
aj nespomenúť. Poďme na čerstvý vzduch, kochajme sa slnkom i dažďom. Nesťažujme sa na zlé počasie. Jeho prostredníctvom sa nám len Matka Príroda prihovára
a ak prší, ľudská duša plakať nemusí.
S úsmevom sa pozerať do tváre všetkých štyroch ročných období. Ak v lese
na mäkkom machu ostala plastová fľaša,
ohnime chrbát a pokloňme sa Prírode.
Vezmime, čo jej nepatrí. O to viac nás ona
bude mať radšej, dovolí nám vyšplhať sa
do korún stromov a načúvať...
(M. Piekelnicka, foto: M. Hudák)

Twentyfive Expres
Oldies párty
organizuje: Mesto Svit

10. august 2019
od 7.00 * Areál ISKRA ARÉNA

Škoda Horal MTB MARATHON
organizuje: ŠK Horal

17. august 2019
* Železničná stanica Svit

Železný masaker

24. 8. 2019
18.00 * Koliba Svit

Disco párty
organizuje: Mesto Svit

25. august 2019
* Pod Skalka

Dedičstvo otcov

28. august 2019
13.30 * Pamätník padlým

75. výročie SNP
organizuje: ZO SZPB a Mesto Svit

28. august 2019
14.30 * Koliba Svit

Posedenie pri Kolibe
organizuje: ZO SZPB a Mesto Svit

31. august 2019
14.00 - 15.30 * DK Svit

Spišský veterán zraz

31. august 2019
18.00 * Koliba Svit

Disco párty
organizuje: Mesto Svit
ROČNÍK XVIII - JÚL - AUGUST 2019
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„Komenského“ ôsmaci
zažili parlament
Raz zažiť je lepšie,
než mnohokrát počuť

Žiaci ôsmeho ročníka navštívili 18.
júna Národnú radu Slovenskej republiky
v Bratislave. Najprv si prehliadli priestory parlamentu a zopakovali vedomosti
o dejinách parlamentarizmu u nás, ktoré
úzko súvisia s udalosťami revolučných
rokov 1848-49, s generáciou štúrovcov,
ale i s osobou Milana Rastislava Štefánika
a vznikom Československej republiky.
Potom už z balkóna národnej rady
sledovali otvorenie 46. schôdze NRSR
v tomto volebnom období. Mohli sledovať rokovanie našich poslancov takpovediac na vlastné oči. A tiež naživo vidieť

fakticky všetkých z nich. Prosto, skvelá
hodina občianskej náuky a dejepisu inak.
A nedá nám nespomenúť skvelú pani
PhDr. Lujzu Kittlerovú, odbornú pracovníčku Kancelárie NR SR, ktorá nás sprevádzala. Opakovane chválila našich žiakov za ich vedomosti a slušné správanie.
Skonštatovala, že za päť rokov, čo sprevádza návštevníkov parlamentu prakticky
denne, naši žiaci boli najlepšou skupinou, akú vôbec sprevádzala. Nuž - veľká
pochvala a veľký záväzok pre našu školu
do budúcna.
(Mgr. Viera Kicová)

O jednej prvej triede...

Uplynulý školský rok bol významný
pre mnoho detí. Mnohé zažili po prvýkrát
úspech pri čítaní a písaní. Niektoré sa naučili výborne počítať, spievať, kresliť, tancovať... Deti v I.A na Spojenej škole Mierová
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zažili okrem toho aj veľkú lekciu v ohľaduplnosti a obetavej pomoci. Učili sa vidieť
nielen očami, ale aj srdcom. A jeden z nich
sa učil vidieť aj svojimi prstami.
Deti v tejto triede zažili svoj prvý školský

Žiaci prvého stupňa Základnej školy
Komenského vo Svite pravidelne absolvujú školu v prírode. Stalo sa tak aj tento školský rok. V dňoch 17. až 21. júna sa
zúčastnili vytúženého zájazdu v Krompachoch v hoteli Plejsy. Počasie našťastie
prialo. Iba jemný večerný dážď občas
osviežil vzduch. Žiaci spoznávali prírodu,
orientáciu a určovanie svetových strán
v lese. Získavali poznatky o okolí a každé
popoludnie sa tešili na to, čo nové si pre
nich pripravili animátori. Nezaostávali ani
kuchári, ktorí vždy navarili chutné jedlo.
A aká by to bola zábava bez kúpania
v bazéne? Deti boli šťastné, zaplávali si,
zaskákali a večer príjemne unavené zaspávali. Už teraz sa tešíme na budúcu
školu v prírode, ktorá bude plná prekvapení.
(Mgr. Anna Dratvová,
Mgr. Martina Ferjančeková)
rok možno trochu inak, aj vďaka nevidiacemu spolužiakovi Aďkovi. Ukázal nám, ako
vytrvalo vie bojovať s písaním a čítaním
a často bol pre nás vzorom. Naučil sa bravúrne čítať Braillovo písmo, písať na Pichtovom stroji, orientovať sa v škole a mnoho
iného. Spolu sme cvičili na telesnej výchove, chodili sme do knižnice, na hudobný
odbor v ZUŠ, dokonca aj maľovali, či chodili do divadla. Nechceme, aby sa naňho pozeralo ako na chlapca, ktorému niečo
chýba, ale ako na jedinečného a výnimočného človeka, ktorý
vie niečo viac ako my.
Veľká vďaka
patrí jeho rodičom, jeho
asistentke
Mgr. Soni Zacherovej, kolektívu učiteľov ZUŠ a ZŠ, Únii
nevidiacich v Poprade
a ŠZŠ v Levoči.
(Mgr. Z. Kováčová,
tr. uč. I.A)
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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Z rokovania zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo na svojom
siedmom riadnom zasadnutí 20. júna
2019 rokovalo, okrem iného, o úhradách
za sociálne služby, určení mesačných
príspevkov na úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených
mestom Svit, či spoluúčasti mesta na
rôznych projektoch. Tento výpis má len
informačný charakter a detaily o jednotlivých bodoch rokovania, úplné znenia
všeobecne záväzných nariadení (VZN),
uznesení, interpelácií a diskusiu nájdete
na www.svit.sk (mesto/mestské zastupiteľstvo/dokumenty MsZ/zápisnice) alebo na úplnom videozázname (aktuality/
videá).

MsZ sa uznieslo
l na Dodatku č. 2/2019 k VZN Mesta
Svit č. 6/2018 o poskytovaní sociálnych
služieb a o úhradách za ne (Uznesením
č. 75/2019)
l na VZN č. 5/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Svit a o zápise
detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených
mestom (Uznesením č. 75/2019)

MsZ schválilo
l plán činností hlavného kontrolóra
mesta Svit na II. polrok 2019 (uznesením
č. 74/2019)
l spoluúčasť mesta Svit na projektoch
v celkovej sume 23 692 €, rozdelených
nasledovne (Uznesením č. 77/2019):
1. Oddychová-relaxačná zóna pri DOS
vo Svite - 1 650 €
2. Rozšírenie kamerového systému
v meste Svit - 5 509 €
3. Zvýšenie bezpečnosti nemotorových
účastníkov cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v intraviláne mesta
Svit - 5 133 €
4. Výmena opotrebovaného povrchu atletickej dráhy SŠ Mierová - 5 000 €
5. Údržba priestorov rodinného centra
vo Svite - 900 €
6. Rekonštrukcia a modernizácia majetku mesta - kamerového systému 1 500 €
7. Výstavba/obnova cyklotrasy - 4 000 €
l Zriadenie vecného bremena v prospech Viery Tatranskej (Uznesením
č. 78/2019)
l Predaj nehnuteľnosti: novovytvorený pozemok v katastrálnom území Svit,
obec Svit, parc. č. KN-C 379/42, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 772 m2, ktorý vznikne odčlenením z pozemku parc.
ROČNÍK XVIII - JÚL - AUGUST 2019

č. KN-C 379/7, do výlučného vlastníctva
spoločnosti spoločnosť STM Invest, s.r.o.,
za cenu v zmysle Znaleckého posudku
č. 7/2019 (Uznesením č. 79/2019)
l Zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí
v prospech spločnosti Lidl SR, v. o. s., za
ktorú bude mestu jednorazovo vyplatená náhrada vo výške v zmysle znaleckého
posudku (na parc. č. KN-C 12/5, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere ku dňu schvaľovania 733 m2 - diel 1
o výmere 22 m2,• parc. č. KN-C 12/6, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere ku dňu schvaľovania 2 549 m2 - diel 2
o výmere 17 m2,• parc. č. KN-C 12/44, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere ku dňu schvaľovania 385 m2 - diel 3
o výmere 7 m2,• parc. č. KN-C 71/1, ostatné plochy o celkovej výmere ku dňu
schvaľovania 3 685 m2 - diel 4 o výmere
156 m2,• parc. č. KN-C 91/1, ostatné plochy
o celkovej výmere ku dňu schvaľovania
2 122 m2 - diel 5 o výmere 80 m2,• parc.
č. KN-C 234/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere ku dňu schvaľovania 2 943 m2 - diel 6 o výmere 13 m2,
• parc. č. KN-C 236, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere ku dňu schvaľovania 834 m2 - diel 7 o výmere 10 m2),
(Uznesením č. 80/2019)
l budúci predaj nehnuteľnosti: novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C
229/430, ostatné plochy o výmere
416 m2, do výlučného vlastníctva Miroslava Vavraska, za cenu podľa znaleckého posudku, vyhotoveného pre tento
účel podľa právnych predpisov platných
v čase uzatvorenia budúcej kúpnej zmluvy, minimálne však za cenu 30 € / 1 m2
(Uznesením č. 81/2019)
l predaj nehnuteľnosti: pozemku v katastrálnom území Svit, obec Svit, parc.
č. KN-C 23/27, trvalý trávny porast o výmere 611 m2,do výlučného vlastníctva
spoločnosti sr real, s.r.o., za cenu vo výške
19,- €/1m2 (Uznesením č. 82/2019)
l predaj priľahlého pozemku k bytovému domu súp. č. 124 na Mierovej ulici
vo Svite do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov daného byt. domu,
za cenu v zmysle zákona (Uznesením
č. 83/2019)
l Prenájom časti pozemku parc.
č. 462/217 k.ú. Svit o výmere 10 m2, za
účelom umiestnenia včelstiev (Uznesením č. 84/2019)
l Kúpu nehnuteľností od spoločnosti
TIRAXIM, s.r.o., a zriadenie záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja
bývania a Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, nakoľko bytový

dom bude slúžiť ako nájomný bytový
dom (Uznesením č. 86/2019)
l Budúcu kúpu nehnuteľnosti od spoločnosti TIRAXIM, s.r.o., (Uznesením
č. 87/2019)
l Kúpu pozemku parc. č. 12/2 v k.ú. Svit
od Prešovského samosprávneho kraja,
ktorá bude slúžiť ako príjazdová cesta k predmetnej budove (Uznesením č.
88/2019)
l Investičný úver zo SLSP v sume
200 000 € na financovanie kapitálových
investícií - zapojenie do rozpočtu mesta
Svit (Uznesením č. 89/2019), na financovanie kapitálových aktív mesta ako realizácie stavieb, rekonštrukcia, modernizácia a podobne

MsZ vzalo na vedomie
l správu o výsledkoch kontroly a plnenie
uznesení MsZ

MsZ poverilo
l hlavného kontrolóra vykonať kontroly podľa schváleného plánu na II. polrok
2019

Interpelácie
I. Zima sa opýtal, ako sa darí riešiť
úlohu výberu poplatkov za TKO od právnických osôb, ktorým doteraz nebol
doručený výmer. Úloha sa zadala pred
cca 3 mesiacmi na pracovnom stretnutí
v prítomnosti I. Korenkovej, J. Mezovského.
I. Korenková odpovedala, že agenda
TKO je rozsiahla oblasť a legislatívne zložitá. V l. etape boli zaslané výzvy PO, ktoré
neboli zaregistrované na prihlásenie sa,
v II. etape v 1. štvrťroku 2019 sa odoslala 1. časť výziev na zaplatenie. Bude sa
pokračovať v lete. Medzitým sa vyrubili
výmery v mesiaci jún 2019 aj DzN a TKO
fyzickým osobám. Do konca septembra
2019 by mali byť uhradené. Od hlavného
kontrolóra je zadaná úloha s termínom
do konca roka 2019 vyrúbiť aj % z omeškania.
E. Kačmarčíková reprodukovala otázku občanov, odkiaľ má mesto financie na
bohatý kultúrny program v rámci tohtoročných Dní mesta Svit.
D. Vojsovičová odpovedala, že mesto
bude financovať program z položky
schválenej v rozpočte na tento rok a financovanie je zabezpečené aj v spolupráci so spoločnosťou Chemosvit a Finchem, ktorí zastrešujú piatkový program
a prispeli aj dve ďalšie sponzorské firmy.
pokračovanie na strane 8
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dokončenie zo strany 7

J. Bobulová povedala, že občania sa
dožadujú vysvetlenia, akým spôsobom sa
kosí, keď sa nechávajú nevykosené úseky
medzi vykosenými. Žiadajú o vyčistenie
a vykosenie chodníka medzi domami
smerom od ul. Hájovej na ul. Skalnú.
D. Vojsovičová odpovedala, že sa
kosí podľa momentálneho stavu techniky. Technika sa kazí, momentálne je nefunkčný Amazon, ktorý bol zavezený na
opravu do servisu výrobcovi. K nepokosenému chodníku v Podskalke, požiadala
p. Bobulovú presne zadefinovať Technickým službám (TS) problémový úsek.
I. Švagrovská sa opýtala, či by bolo
možné pokosiť prednostne hlavné ťahy,
alebo výjazdy na križovatky, pretože tráva bráni vo výhľade na cestu.
D. Vojsovičová odpovedala, že kosba
pokračuje podľa harmonogramu kosenia
a budú sa zrezávať aj kríky.
M. Šramková sa zaujímala, keďže prevádzkovateľom oboch detských ihrísk
(Žihadielko a Cvrček) sú TS mesta Svit,
v akých intervaloch TS chodia na ihriská, kontrolujú ich stav a robia údržbu.
V mene občanov sa opýtala, kto zakrýva
po ukončení prevádzkovej doby ihriska
Žihadielko o 21.00 h pieskovisko plachtou, kvôli znečisteniu, aby tam nechodili
mačky, kto je za to zodpovedný.
M. Klimko (MsP) odpovedal, že ihriská
sa kontrolujú denne a prípadné podnety
sa hlásia Technickým službám.
D. Vojsovičová dodala, že ihriská, čo
sa týka bezpečnosti, sú kontrolované
v rámci platnosti certifikátov. Ak sa objaví
závada, tak sa ju TS snažia hneď odstrániť.
Čo sa týka uzávierky ihrísk je to v kompetencii Mestskej polície. Vyšlo sa v ústrety
obyvateľom a (najmä v letných mesiacoch) sa predĺžila otváracia doba ihrísk.
Nikto nekontroluje, či pieskoviská majú
plachtu. Touto cestou vyzvala rodičov
k tejto aktivite, aby v podvečerných hodinách, pokiaľ sú na ihrisku sami so svojimi
deťmi, aby zabezpečili natiahnutie plachty na pieskoviská.
M. Šramková sa opýtala, či mesto
poskytuje nejaké výhody darcom krvi,
ktorí sú držiteľmi Janského Zlatej, Diamantovej plakety, či profesora Kňazovického. Ak nie, navrhla zvážiť, či by im
mesto nemohlo poskytnúť napr. zľavu
na MHD, resp. voľný vstup do mestskej
plavárne.
J. Hutník (prednosta MsÚ) odpovedal,
že zatiaľ sa neposkytuje. Je to možné formou návrhu na základe žiadosti, len cez
MsZ. Vysvetlil tiež, ako sa dá zľava vybaviť
na SAD cez mesto. Čo sa týka zľavnenej
ceny vstupenky na plaváreň, je to v plnej
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kompetencii Bytového podniku na základe žiadosti. Na zdravotnú komisiu je potrebné podať žiadosť a ich počet a potom
následne predložiť na MsZ.
M. Bezák sa opýtal, či je ukončená
údržba ciest. Či sa neplánujú malé výtlky
a popukané medzery na komunikáciách
zaliať asfaltom aspoň do zimy a požiadal
TS o vyčíslenie predbežnej ceny za tieto
práce.
D. Vojsovičová povedala, že odpoveď
bude písomná.
E. Cetl povedal, že máme mesiac jún
a stále nie je mesto dočistené od zimného posypu. Losky boli pozametané dnes
(t. j. 20. júna 2019). V zime TS vykonávali zimnú údržbu okolo dvoch blokov
pri Mladosti, kde mesto vlastní cca 150
bytových jednotiek a ešte stále tam nie
je vykonané čistenie komunikácie od
zimného posypu, hoci zametací voz bol
viackrát pri kostole. V dolnej časti mesta
v rámci projektu „Revitalizácia sídliska
vnútrobloku - E“ boli zrealizované aj detské ihriská. Touto cestou predkložil požiadavku mladých mamičiek, ktoré chodia
na uvedené detské ihriská (foto projekcia
pre všetkých zúčastnených na zasadnutí), na osadenie lavičiek v blízkosti ihriska.
Nemuseli by tým pádom sedieť na trávnatom poraste, pokiaľ sa ich deti hrajú na
detskom ihrisku.
J. Drobný sa opýtal, kedy sa plánuje
namaľovať vodorovné dopravné značenie vo Svite a úprava parkovacích miest
na ulici Komenského.
K. Greisigerová odpovedala, že sa čakalo, kým bude mesto kompletne pozametané a po dňoch mesta sa zrealizuje
vodorovné dopravné značenie, vrátane
projektu na ul. Komenského na zmenu
parkovania.
V. Zentko sa opýtal, v akom štádiu je
vytvorenie, dodanie motívu pre vydanie
suvenírovej 0 € bankovky, ktorá má reprezentovať mesto Svit. Kto sa podieľa na
spracovaní návrhu, či je možné vedieť, čo
návrh obsahuje a časový horizont, kedy
sa bankovka dostane do predaja.
D. Vojsovičová povedala, že odpoveď
bude písomná.

Diskusia
M. Šramková informovala o tom, že
dňa 24. júna sa bude konať obhliadka
bytov v 84 b.j. a dňa 26. júna o 16.30 h si
budúci nájomcovia budú žrebovať byty.
M. Bezák pozval poslancov na poslanecký prieskum na bagroviská, aby videli,
čo je možné mať z rybníkov.

I. Zima povedal, že z médií je jasné,
že väčšina veľkých miest začína riešiť
dopravu a parkovanie. Zaujíma ho názor
poslancov na otvorenie tejto témy, pretože je potrebné túto situáciu riešiť aj vo
Svite. A či je možné sa opýtať aj občanov
na ich názor, pretože vieme, že sa nevyužívajú garáže, parkuje sa na verejných
miestach.
M. Klimko reagoval na slová I. Zimu
a potvrdil, že je potrebné vytvoriť pracovnú skupinu a vyčleniť financie na túto
tému.
D. Vojsovičová navrhla do budúcna
uskutočniť pracovné stretnutie a takisto
by bolo vhodné poznať názor aj od občanov.
I. Švagrovská sa opýtala, aký je harmonogram čistenia kanálov. Kedy bude
vyčistený kanál v uličke oproti Daleme,
pretože po búrke mali vytopené pivnice a záhradky. Požiadala o dokončenie opravy výtlkov a vyčistenie kanálov
v Podskalke.
D. Vojsovičová odpovedala, že opravy sú naplánované a čo sa týka kanálov,
mesto nie je vlastníkom potrubia, má ho
v správe PVS, možnosť čistenia mesto
nemá.
J. Mezovský reagoval, že kanalizačné
vpuste boli čistené v apríli 2019. Každý
občan mesta má možnosť požiadať PVS
o prečistenie, nie je s tým žiadny problém. Pracovníci prídu problémovú kanálovú vpusť vyčistia.
D. Vojsovičová doplnila, že je možné
požiadať PVS aj komplexne za celé mesto
na základe žiadostí za problémové časti,
ktoré je potrebné zadefinovať.
R. Abrahám povedal, že v minulosti
bol tento problém tiež a zistili, že veľkým
problémom sú stromy, ktoré sú nasadené pri kanáli, pretože prietoku zabraňujú
rozrastené korene.
D. Vojsovičová povedala, že požiada
PVS o zdokumentovanie stavu.
I. Zima pozval poslancov aj občanov
dňa 10. augusta 2019 na jubilejný 20. ročník cyklomaratónu Horal.
D. Vojsovičová pozvala prítomných na
Dni mesta, ktoré sa začnú programom pri
Iskra Aréne a stručne popísala program.
Dňa 13. júla sa uskutoční Streetball.
Každú sobotu počas leta bude vypĺňať
letný festival, informácie budú zverejnené na webe a formou SMS.
Dňa 31. augusta sa vo Svite zastaví Veterán Rallye.
Informovala, že na stránke mesta a TS
bude uverejnený presný rozpis - harmonogram prác a činností TS.
(red)

INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

DNI MESTA SVIT

DNI MESTA

ROČNÍK XVIII - JÚL - AUGUST 2019

SVIT

9

DNI MESTA SVIT

Naše mesto a Chemosvit oslávili 85-ku
Tohtoročné Dni mesta boli v mnohom iné a dá sa povedať výnimočné. Kvalitná a ústretová spolupráca
jednej z najvýznamnejších spoločností v meste - Chemosvitu, a.s. a Mestského úradu priniesla
svoje ovocie v podobe dvojdňových osláv, nabitých vystúpeniami kvalitných a zvučných umelcov,
rôznorodého sprievodného programu, výnimočnej atmosféry a rekordnej návštevnosti.

Chemosvit oslavoval spolu
so zamestnancami

Skupina Chemosvit a Finchem výrazným podielom prispeli
k oslavám DM. Zamestnanci oboch skupín mohli využiť voľný vstup a občerstvenie, ktoré pre nich pripravila spoločnosť
Rekreatour, a. s., v stánku hotela Spolcentrum. Súčasne sa na
podujatí predajným stánkom prezentoval Fibrochem, a.s., kde
ponúkal svoje produkty značky Karpathia.

SVIT(á) mi, preto separujem
Po prvýkrát v histórii mesta bolo podujatie takého charakteru poňaté aj s dôrazom na zodpovednosť voči životnému
prostrediu so snahou upozorniť a nasmerovať návštevníkov
k separácii odpadkov aj pri zábave. V areáli Dní mesta bolo celkom rozmiestnených sedem tzv. separovacích staníc - ostrovov so štyrmi farbami kontajnerov. Na každom kontajneri bolo
označenie s popisom, aké odpadky patria do konkrétneho
kontajnera. Akciu podporila aj spoločnosť Marius Pedersen
- profesionálna spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti
odpadového hospodárstva a jednou z ich základných etických
zásad je aktívne prispievanie k ochrane životného prostredia.
Marius Pedersen v areáli pristavila svoj veľkoobjemový kontajner, do ktorého mohli návštevníci vojsť a pozrieť si prezentáciu
histórie firmy, svoje aktivity, ale najmä zábavným a interaktívnym spôsobom ukazovala deťom, ale aj iným záujemcom, prečo je dôležité separovať odpad a dbať o prostredie, v ktorom
žijeme. Mnohých pobavil aj „hovoriaci kontajner“. Za každú
splnenú úlohu, či získanú vedomosť dostali najmenší „uvedomelci“ aj milú odmenu.
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Stretli ste Svitské komunity
a videli výnimočné výstavy
Na tom, že podujatie bolo plné aktivít a zaujímavých sprievodných atrakcií sa podieľali aj zástupcovia rôznych miestnych škôl, spolkov, klubov a komunít. Menovite ich nájdete
v „Bodke za Dňami mesta“ a v poďakovaní. Ale je potrebné
opäť zdôrazniť, že je úctyhodné a veľmi vzácne, že sa tieto skupiny ľudí spolupodieľali na tom, aby urobili pre svoje mesto,
pre seba, ale najmä pre svojich spoluobčanov a pre svoje okolie niečo navyše. Niečo, do čoho museli investovať svoj vzácny
čas a energiu a urobili tak dobrovoľne a nezištne. A nielen preto by nám mohli byť vzorom.

Za pár eur dvojdňová vstupenka,
nápoj, program aj tombola
Tento rok bol odlišný aj v tom, že po prvýkrát bolo na toto
podujatie vstupné v cene 2 €. Táto informácia nebola vopred
uverejnená z jednoduchého dôvodu, že organizátori do poslednej chvíle viedli diskusiu o zavedení vstupného. Napokon sa to
ukázalo, ako správne rozhodnutia minimálne z hľadiska bezpečnosti a zachovania skutočne slušnej úrovne podujatia. Za poplatok 2 € dostal každý návštevník voľný vstup do areálu Dní mesta
na dva dni, lístok na tombolu a teda možnosť vyhrať zaujímavé
vecné ceny a tiež lístok, ktorý si mohol vymeniť za nápoj v jednom z predajných stánkov na to určených. Mnoho návštevníkov
si túto symbolickú cenu vstupenky s nápojom a pestrou ponukou programu pochvaľovalo a ocenilo snahu organizátorov
o zlepšenie bezpečnosti a kultúry správania aj vďaka strážnej
službe, ktorá na to dohliadala počas celého trvania podujatia.

ROČNÍK XVIII - JÚL - AUGUST 2019
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Slávnostný galaprogram
v Dome kultúry
Každoročne je súčasťou Dní mesta aj slávnostné odovzdávanie Ceny mesta a Ceny primátora.

Cenu mesta získali:

Ing. Anton Bezák, za významný prínos v oblasti rozvoja textilnej výroby vo Svite a za celoživotnú prácu v prospech mesta Svit.
Cenu prevzal JUDr. Marián Bezák.

Mgr. Mária Smatanová, za dlhoročnú pedagogickú prácu,
významnú podporu a aktivity v prospech seniorov.

Ján Perinaj, za angažovanosť v rôznych organizáciách
v meste, mimoriadny osobný prínos v rozvoji spoločenského
života v meste a propagáciu mesta Svit doma i zahraničí
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Cenu primátorky získali:

PhDr. Andrea Gontkovičová, za bohaté doterajšie aktivity
na Slovensku, ale aj vo svete.

Meta Eleonora Zacharová, za celoživotnú prospešnú činnosť v prospech občanov mesta Svit.

Sebastián Buch, žiak Spojenej školy Mierová, za doterajšie
aktivity v oblasti hudby.
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa
elánu a úspechov.
Zároveň bolo slávnostne podpísané Memorandum o spolupráci Mládežníckeho parlamentu a mesta Svit.

ROČNÍK XVIII - JÚL - AUGUST 2019
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V programe Vás bavili:
Hex, Vidiek, Kulinársko-spevácka zábavná show Gizky Oňovej, Laudamus, DH Sviťanka, Batida, Gordons, Smola a Hrušky,
Sokoly, žiaci miestnych základných a materskej školy, Podtatranský Alexandrovci, FS Jánošíček a Jánošík Junior, TS Štýl, Ujo
Ľubo z Košíc, Jánošík senior, Jaščurečky, Progres.
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Bodka za Dňami mesta - poďakovanie primátorky
l Spoločnosti Chemosvit, a.s.
l Koordinátorke podujatia JUDr. Lenke Faixovej
l Centru voľného času (pod vedením Janky Koreňovej)
l Seniorom, ktorí sa aktívne zapojili do organizačných prác (ZO
JDS pod vedením Mgr. Miroslava Jurčáka, Dennému centru bývalému Klubu dôchodcov pod vedením Jozefa Kalakaja)
l Organizátorom Výstavy Baťovho múzea pod Tatrami a OZ
Rozpuk (pod vedením Ing. Vladimíra Zentka)
l SČK Svit (pod vedením Márie Zentkovej)
l Tímu zo Spojenej školy Mierová (pod vedením Ing. Eleny
Berezovskijovej)
l Tímu zo Základnej školy Komenského (pod vedením
Mgr. Moniky Dudinskej)
l Tímu zo Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu
(pod vedením RNDr. Evy Nebusovej)
l Súkromnej základnej umeleckej škole Fantázia (pod vedením Viery Piekielnickej)

l Tímu Mestskej knižnice vo Svite (pod vedením Mgr. Daniely
Šipošovej)
l Únii žien Svit (pod vedením Ľubky Kederovej)
l OZ Familiaris
l Mládežníckemu parlamentu vo Svite
l Organizátorom Výstavy plastikových modelárov Leopoda
Klasa (pod vedením Leopolda Klasa)
l Organizátorom Výstavy fotografií (pod vedením Ing. Petra
Kostku)
l Klubu vojenskej histórie Tiger
l Technickým službám, Svit
l Hasičom Chemosvit, a. s.
l DHZ Svit
l Zboru Laudamus a Mgr. Peter Čapó, DiS. art.,
l Všetkých účinkujúcim
l Správkyni Domu kultúry vo Svite, Lucii Fedorovej
l BK Iskre Svit za zapožičanie šatní

(Daniela Virostko, foto: Dominika Bodyová,
Matej Hudák, Peter Kostka)
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Nielen pomáhali, ale aj vzdelávali
k lepšiemu zdraviu

Každoročne sa miestny spolok Slovenského Červeného kríža Svit zapája do komunitných aktivít počas Dní mesta Svit. A nebolo tomu
inak ani tentokrát.
V stánku sme poskytovali prvú pomoc
účastníkom, prezentovali sme sa vlastnoručne vyrobenými výrobkami a zamerali
sme sa na zdravú sušenú zeleninu - cviklu
a sladký zemiak - topinambur. Dokonca sa
nám tento rok podarilo zosúladiť termín
so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou
(VšZP) a celonárodnou osvetovou kampaňou, zameranou na podporu testovania
na rakovinu hrubého čreva - Črevotour.
A tak sa veľký model čreva dostal aj do
Svitu.
V priestoroch Arény Svit poskytovali
pracovníčky VšZP poradenstvo účastníkom na základe vykonaných meraní tlaku,

tuku, svalovej hmoty a podobne. Oboznámili ich, okrem iného, aj s výživovo-pohybovým kompasom a s tým, ako sa treba
hýbať. Napríklad 50 g mliečnej čokolády
dokážeme vytancovať za 23 minút a vyprážaný syr a hranolčeky s „tatarkou“ vybeháme až za 70 minút. Najefektívnejšou
liečbou obezity je však prevencia, ktorá
je dostatočným dôvodom na to, aby sme
kompasu zdravia venovali pozornosť.

Postreh o novej
predajni

privítali dvaja mladí sympatickí ľudia,
majitelia predajne, ktorí útulnú predajňu
zriadili údajne z vlastných zdrojov.
Mňa osobne potešila možnosť zakúpiť
si potraviny ma váhu v množstve podľa
želania. To mi, ako osamelo žijúcej, veľmi
vyhovuje. Predajňa je zameraná aj na zdravú výživu, lebo má širokú paletu rôznych
semienok, jadierok, sušeného ovocia v závesných zásobníkoch a v dávkovačoch na
sypké potraviny, všetko na váhu v ľubovoľnom množstve. Ako doplnkový tovar
je tam aj sortiment základných potravín
ako mlieko, mliečne výrobky, údené mäsové výrobky, ovocie, zelenina, cukrovinky.
Po skončení nákupu mi ako bonus
urobili výbornú kávu z prístroja, ktorú
som si vychutnala vonku na terase vedľa predajne. Bola som nadšená nielen
z nákupu, ale aj z príjemného prostredia,
milých a ochotných pracovníkov. Vrele
odporúčam aj iným, lebo ja tam určite
budem rada prichádzať.

Dňa 25. júna som sa úmyselne vybrala
z východnej časti mesta Svit do mestskej
časti Pod Skalkou, s úmyslom pozrieť si
novú predajňu potravín.
Bola som prekvapená ako milo ma
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Nezahoď svoj život
V rámci kampane na podporu Národného skríningu rakoviny hrubého čreva
a konečníka, chce pacientska Aliancia NIE

(pozorovateľka Blanka)

RAKOVINE, čo najväčšiemu počtu ľudí priniesť životne dôležité informácie o tomto závažnom onkologickom ochorení.
Edukačné podujatie organizuje Aliancia
NIE RAKOVINE s podporou Ministerstva
zdravotníctva SR. Program onkologickej
prevencie Črevotour 2019 s názvom „Nezahoď svoj život“ putuje po Slovensku
a oslovuje široké skupiny obyvateľstva.
V sobotu 22. júna sa návštevníci Dní mesta
vo Svite mohli prejsť nafukovacím megačrevom , ktorým sa dá prejsť ako tunelom.
Videli, ako vyzerá črevo vo vnútri, ako sa
vyvíja z polypu rakovina a čo môžu urobiť,
aby ju včas odhalili, alebo jej predišli. Spolu s výkladom školených pracovníkov ide
o výnimočný vzdelávací nástroj pre mladých i starších. „Ak sa rakovina hrubého
čreva zachytí včas, je liečiteľná. A stačí na
to jeden jednoduchý test, ktorý si môžu ľudia vypýtať v rámci preventívnej prehliadky, alebo aj mimo nej, u svojho všeobecného lekára.Chceme ľuďom vysvetliť, že
nejde len o nich, ale aj ich blízkych, pretože ochorieť na rakovinu znamená veľkú
bolesť a trápenie aj pre ich okolie. Ak si už
test nechcú urobiť kvôli sebe, mali by si ho
spraviť kvôli svojim blízkym. A zároveň by
mali dohliadnuť na svojich rodičov, alebo
starých rodičov, aby si z rovnakých dôvodov robili test pravidelne aj oni.” dodal
Patrik Herman.
Za to, že sme mohli obyvateľom
sprstredkovať túto edukačnú aktivitu,
patrí veľké ĎAKUJEM Nadácii CHEMOSVIT,
ktorá ju finančne podporila.
ZDRAVIE je naozaj to najcennejšie,
chráňme si ho, vzdelávajme sa a pomáhajme si.		
(Mária Zentková)

75. výročie SNP
Mesto Svit a výbor ZO SZPB Vás
pozýva dňa 28. augusta o 13.30 h
na kladenie vencov pri príležitosti
75. výročia SNP, k pamätníku padlých vo Svite. Po kladení vencov sa
uskutoční posedenie v areáli Koliby. Príďte si uctiť pamiatku tých,
ktorí sa zaslúžili o našu slobodu.
(Výbor ZO SZPB)
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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Máte „vyčlenený pozemok cez pätnástku“?

Čo je to? V kocke, ide o tzv. náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov, t.j., že neužívate vlastný pozemok, ale cudzí, ktorý Vám bol odovzdaný pozemkovým úradom, resp. odborom pozemkovým
a lesným, príslušného okresného úradu v období od roku 1991 do roku 2008.
Riešilo sa to cez § 15 zákona 330/1991 Zb o pozemkových
úpravách (ďalej len zákon) a slangovo sa to nazývalo vyčlenenie
pozemku cez pätnástku. Toto vyčleňovanie vyplynulo z veľkej
rozdrobenosti pozemkov, ktoré vlastnili naši občania a neboli
obrábania schopné ich podiely, ktoré v jednotlivých parcelách
mali. Pre názornosť, priemerný gazda na Slovensku mal pôdu
rozdrobenú v 15 až 36 pozemkoch pri celkovej výmere niekoľko
málo hektárov poľnohospodárskej pôdy. Keďže po roku 1989
bol veľký dopyt po obrábaní pôdy, tak sa to riešilo náhradným
užívaním s garanciou štátu. Tento § 15 bol účinný do 31.12.2007
a rozhodnutia stratili platnosť 31. decembra 2018, ak nebol
podaný návrh na podľa osobitného predpisu (§ 12 b zákona č.
504/2003 Z.z. o užívaní poľnohospodárskych pozemkov). Na
túto skutočnosť nadväzuje § 42 v zákone č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, ktorý znie:

ného odboru okresného úradu...), ak chcú naďalej pokračovať
v náhradnom užívaní poľnohospodárskeho pozemku.

„Vlastníci a užívatelia, ktorým boli vyčlenené
pozemky do bezplatného náhradného užívania
rozhodnutím o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho
plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych
a užívacích pomerov podľa § 15 tohto zákona v znení
účinnom do 31. decembra 2007, sú povinní do 31. októbra
2019 usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa osobitného
predpisu (zákon č. 504/2003 Z.z. o užívaní poľnohospodárskych pozemkov).“

Poslanec NR SR Ing. Martin Fecko, člen výboru pre
pôdohospodárstvo a životné prostredie, upozorňuje
všetkých občanov, ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu,
nie vlastnú, ale cudziu (náhradnú) a mali to vyčlenené cez
pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného
úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj
naďalej užívať, aby v lehote do 31.októbra 2019 si usporiadali svoje užívacie vzťahy podľa zákona č. 504/2003 Z.z.
o užívaní poľnohospodárskej pôdy... Nevysporiadaním
si tohto vzťahu do daného termínu užívanie náhradného
pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania.

Nová lehota - 31. októbra 2019
Do tejto lehoty si musia náhradní užívatelia (nielen podnikatelia) usporiadať svoje užívacie právo (uzatvorenie nájomnej
zmluvy, podnájomnej zmluvy, rozhodnutie pozemkového a lesn 3. jún. Večer prijala MsP oznámenie
o žene, ktorá leží pri chodníku na ulici SNP.
Hliadka po príchode na miesto identifikovala osobu pod vplyvom alkoholu a keďže
mala na tele staršie povrchové poranenia,
na miesto bola privolaná aj hliadka RZP.
V ten istý deň, v podvečerných hodinách,
spozorovala hliadka na ul. P. Jilemnického odstavené osobné motorové vozidlo,
ktoré malo pootvorené okno, pričom vo
vnútri vozidla sa nachádzala dámska kabelka a taška. Polícia zistila, kto je vlastníkom auta, kontaktovala ho a pri vozidle
zotrvala až do príchodu majiteľa.
n 4. jún. Obyvateľ jedného z bytových
domov v meste kontaktoval Msp a uviedol, že pri výťahu leží muž. Hliadka po
príchode na miesto muža identifikovala.
Bol značne pod vplyvom alkoholu a keďže sa jednalo o obyvateľa daného bytového domu, hliadka zabezpečila jeho
bezpečný transport do bytu. Vec bola následne riešená ako priestupok podľa §84,
odst. 1, Zák. 372/1990 Z.z.
n 14. jún. Pri bežnej kontrole mesta zistila hliadka na ul. Priečnej skládku ojazROČNÍK XVIII - JÚL - AUGUST 2019

Lesných pozemkov by sa to týkať nemalo, nakoľko tie sa odovzdávali len vlastníkom lesa a vo vlastníckych hraniciach príslušných parciel. No niekde sa môže aj to vyskytnúť, hlavne tam,
kde boli porastené lesným porastom bývalé pasienky, prípadne
orná pôda a nikto druh pozemku (kultúru) nezmenil. Podrobnosti ako postupovať si môžu občania priamo nájsť v zákone
č 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskej pôdy (hlavne v § 12,
§ 12a, §12b, § 12c a nasl.), alebo sa poradiť priamo s pracovníkmi na odbore pozemkovom a lesnom príslušného okresného
úradu, ktorí to majú vo svojej pracovnej náplni a sú príslušne
vyškolení.
A teraz spomínaný odkaz :

Ďakujem.
					 Martin Fecko
					poslanec NR SR

Z denníka Mestskej polície
dených pneumatík uložených mimo
zberného miesta. Pôvodca bol šetrením
identifikovaný a vyrozumený. Vec bola
následne riešená podľa §84, odst. 1,
Zák. 372/1990 Z.z.
n 16. jún. V ranných hodinách hliadkujúci príslušníci MsP spozorovali v časti
pri Studničke osobné motorové vozidlo
zapadnuté v trávnatom poraste. Pri aute
sa nachádzala jeho majiteľka s deťmi.
Uviedla, že chcela zísť z cesty smerujúcej
do blízkej obce, ale nezvládla riadenie
z kopca a zapadla. Službukonajúci policajti pomocou služobného motorového
vozidla vytiahli zapadnuté auto na cestu.
Majiteľka sa poďakovala za pomoc.
Počas mesiaca jún vykonávali príslušníci MsP Svit preventívne kontroly na
dodržiavanie VZN mesta Svit č. 8/2018
ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov na území mesta.
Zameriavali sa predovšetkým na kontro-

lu voľného pohybu psov, vodenie psov,
znečisťovanie verejných priestranstiev
psami a na obmedzenia vstupu psov.
Mestská polícia mesta Svit chce vodičov motorových vozidiel dôrazne upozorniť na to, že podľa § 23 ods. 1) Zákona
SNR č. 8/2009 o cestnej premávke „Vodič
smie zastaviť a stáť len vpravo v smere
jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na
jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie
je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť
a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj
cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri
státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý
smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.“

(MsP Svit)
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Odišli ste tíško, niet Vás medzi nami,
v našich srdciach žijete stále spomienkami.
Dňa 28. júla 2019 uplynie 10 rokov,
čo nás opustil náš drahý otec

Alojz Jandušík

a 21. júla 2019 si pripomíname 40 rokov
od úmrtia našej mamky

Anny Jandušíkovej.

Ďakujeme všetkým, ktorí si na nich
spolu s nami spomenú.
Dcéry Anna, Vierka
a syn Ľubomír s rodinami
„V neznámy svet
odišiel si spať,
zaplakal každý,
kto Ťa mal rád.
Odišiel si od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach
tých, ktorí Ťa milovali.“
Dňa 15. júla 2019 uplynie od smutnej chvíle,
kedy nás navždy opustil náš milovaný otec,
svokor a dedko

Nezomrel som,
lebo žijem v srdciach tých,
ktorí ma milovali.
Dňa 27. júla 2019 uplynie 10 rokov,
odkedy od nás odišiel náš milovaný syn,
brat, manžel, otec, švagor a kamarát

Ján Pružinský.

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú mama, brat a sestry
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

„ Osud je občas
veľmi krutý,
nevráti čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ ...“
Dňa 3. júna 2019 uplynul rok
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila
naša milovaná sestra, krstná a teta

Mária Bolisegová

rod. Blahutová.
Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Sestra s rodinou

Ján Jurčo.

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú
dcéry Markéta a Anička s rodinami.

Zhasli oči,
čo najradšej nás vídali,
ochabli ruky,
ktoré aj pre nás pracovali.
Dotĺklo srdce,
láskavé, obetavé,
ktoré najviac nás milovalo.
Dňa 27. júna 2019 to bolo 5 rokov,
čo nás navždy opustila moja manželka,
mama a sestra

Eva Vargová.

Dňa 3. septembra 2019 uplynie 20 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil

Ondrej Lapšanský,

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomíname.
Smútiaca rodina

30. júla 2019 uplynie 12 rokov,
čo nás navždy opustila

Magdaléna Lapšanská
a 29. júna uplynulo 40 rokov,
čo nás navždy opustila

Zuzana Vrbenská.

Tí, ktorí ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.
Dcéry s rodinami

„Čo už Ti môžeme dať,
len kytičku kvetov,
sviečku zapáliť
a spomínať ...“
Dňa 26. júna 2019 uplynuli 2 roky od smrti
našej mamky a babky

Byty v novozrekonštruovanom
bytovom dome sú pridelené
Koncom júna sa stretla Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného
poriadku a vyžrebovala budúcich prenajímateľov nových bytov v 84-bytovej
jednotke. Žrebovania sa zúčastnili aj
prednosta MsÚ Ing. Ján Hutník a vedúca
Oddelenia investičných a činností, územného plánovania a životného prostredia
a žiadatelia o pridelenie bytov.
Predsedníčka komisie PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. oboznámila všetkých prítomných s kritériami, za akých
boli pridelené jednotlivé kategórie bytov a Ing. Greisigerová podala krátku
informáciu ohľadne bytového domu
a jeho technickej stránke. Odovzdávanie
bytov nájomcom sa uskutoční v dňoch
30. - 31. júla 2019, podľa vopred vyveseného rozpisu v pätnásťminútových intervaloch. Účinnosť nájomnej zmluvy bude
od 1. augusta 2019. 		
(red)

Chcete, aby Vám už
naozaj nič neušlo?
Predstavujeme Vám našu novú službu
pre občanov a návštevníkov nášho mesta. Chcete byť informovaný o každej aktualite z nášho webu? Chcete mať k dispozícii dôležité informácie o Svite a zo
Svitu vo vašom smartfóne?
Práve pre vás je určená naša nová bezplatná mobilná aplikácia - V OBRAZE.
Aplikácia vám prinesie prehľad aktualít z webu. Bezplatne vás upozorní v mobilnom telefóne na každú novopridanú
správu, či podujatie. Dozviete sa včas
o všetkých organizovaných akciách. Alebo si môžete pozrieť fotografie a dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Čo možno sledovať?

l Kultúrne a športové podujatia
l Fotogalériu l Aktuality
l Úradnú tabuľu

Čo je potrebné k jej stiahnutiu?
l Mať chytrý telefón s operačným
systémom Android či iOS
l Prístup na internet
l Miesto v úložisku telefóne cca 13 MB
Nainštalujte si ju hneď prostredníctvom týchto QR kódov:

Márie Marečkovej.
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Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú syn Milan s rodinou.

android

iOS

INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE

Jún v knižnici

záložku k vypožičaným knihám. Srdečne
ďakujeme spoločnosti LIDL a usilovným
detičkám - včeličkám.

Dni mesta Svit 2019
Knižnica sa ako každý rok zúčastnila
so svojím prezentačným stánkom aj Dní
mesta. Návštevníkom ponúkala beletriu
a odborné knihy, ktoré dostala darom od
rôznych organizácií a jednotlivcov. Snahou a cieľom je propagovať medzi ľuďmi
zaujímavé knihy a knihám dať druhú šancu. Tí, ktorí ste si počas osláv nestihli pozrieť a vybrať knižné tituly zdarma, smelo
príďte do knižnice, kde máme zriadený
malý antikvariát. Určite si niečo vyberiete.
(Daniela Šipošová)

Celé Slovensko číta deťom
Cieľom projektu je prehlbovať komunikáciu medzi čítajúcim a počúvajúcim
prostredníctvom knihy a vzájomne sa
obohacovať krásou slova a príbehov.
Hlasné čítanie uspokojuje najdôležitejšie emočné potreby dieťaťa. Je to ten
pocit, ktorý mu nemôžu poskytnúť ani
televízia, sociálne siete, či počítačové hry.
Zároveň podporuje sebavedomie dieťaťa, jeho samostatné myslenie, rozvíja
slovnú zásobu i predstavivosť.
Týždeň čítania prebiehal v dňoch
3. - 9. júna a nad podujatím prevzal záštitu prezident SR Andrej Kiska. Podujatie
propaguje myšlienku, aby sme deťom
čítali 20 minút každý deň. Do celoslovenského projektu sa opätovne zapojila
aj naša knižnica a čítaním sme sa snažili
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potešiť deti materskej školy a školského
klubu ZŠ Komenského.

Umenie našimi očami
Výstavu prác žiakov Spojenej školy
Mierovej - ZUŠ sme otvorili vernisážou
11. júna. Po slávnostnom programe bol
pre návštevníkov výstavy pripravený
i koncert žiakov hudobného odboru ZUŠ,
ktorí nám svojimi vystúpeniami spríjemňovali prehliadku výstavy a umocnili
celkový krásny umelecký zážitok.

Žihadielko
Počas slávnostného otvorenia ihriska
Žihadielko deti popri zábave robili v tvorivých dielňach záložky do kníh. Tieto ich
výtvory sme dostali od spoločnosti LIDL
ako darček do knižnice. Každému dieťaťu,
ktoré navštívi knižnicu, pribalíme jednu
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v Poprade, Centru voľného času (osobitne Bc. Janke Koreňovej za moderovanie),
Mestskej knižnici, Mládežníckemu parlamentu a mnohým ďalším. V neposlednom rade sponzorom Stabilita a SŽS.
(A. Gejdošová,
foto: Mgr. J. Jelačičová, V. Zentko)

Dodatok: Poďakovanie

Okresné športové hry seniorov
už po deviatykrát
Priestory areálu Iskra Arény vo Svite ožili športom, zábavou, úsmevom a vravou 12. júna. Ich príprava patrí medzi organizačne najnáročnejšie podujatia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (ZO JDS). Tentokrát sa ich zúčastnili zástupcovia siedmich
organizácií JDS podtatranského regiónu. A v tomto roku potešila aj
návšteva z družobných JDS z Partizánskeho a z Betliara.
Muži súťažili v hode granátom na cieľ
a ženy v hode valčekom na figurínu, muži
i ženy pretekali v behu na 40 m, v kope
na malú bránku i v hode na basketbalový
kôš. Na štartovných listinách bolo zapísaných až 148 športovcov. Víťazom sa odovzdávali medaily a na stupňoch víťazov
sa vystriedali zástupcovia reprezentujúci
Svit, Poprad, Kežmarok, Toporec, Partizánske i Betliar. I keď snaha zvíťaziť bola
veľká, všetkým účastníkom bolo jasné, že
nešlo len o pretekanie, ale i o príležitosť
stretnúť sa a pobaviť. Hneď v úvode sa o
zábavu postarala skupina Batida výbornou bubnovou show. Všetkých účastníkov rozhýbala rozcvička pod vedením
cvičiteľky Dagmar Krišandovej. Počasie
sa vydarilo, v tieni pod stromami prebiehali priateľské rozhovory a každému chutila kapustnica, ktorú pripravilo družstvo
JDS pod vedením Ing. Jozefa Dluhého,
ktoré je v regióne známe aj z iných súťaží ako víťazné. Spokojnosť návštevníkov
i organizátorov presvedčili, že pre ľudí
v staršom veku je stretnutie so športom
zaujímavé. Pohyb je pre zdravie seniorov

dôležitý, lebo pomáha udržať kondíciu,
zabudnúť na bežné starosti, či vyskúšať
čo ešte zvláda.
Výbor ZO JDS vo Svite ďakuje všetkým, čo sa na príprave športových hier
podieľali. Ďakuje za pomoc primátorke
Dáši Vojsovičovej, Okresnej rade JDS

„Milí priatelia z výboru ZO JDS, chcem
Vám v mene svojom a hádam aj v mene
iných účastníkov športových hier, poďakovať za ten krásny deň, ktorý ste nám
pripravili. Za všetku tú námahu v tej horúčave, lebo ste sa obetovali pre druhých
a všetko bolo výborné! Bez chyby. Chutná kapustnica, pohostenie, obsah hier,
atď. Tiež bubnová šou bola vynikajúca.
Výborný úvod do dňa plného pohybu.
Ľudia boli nadšení, aj my diváci sme museli vstať a na mieste „dupať“ do rytmu.
Bol to skvelý nápad. Mnohí čosi podobné
ešte nevideli. Je vidieť, že ešte stále ste
nevyčerpali studnicu nápadov. Som hrdá
na to, že som patrila dlhé roky do kolektívu výboru...
Prajem Vám veľa úspechov vo všetkom, čo budete robiť pre nás dôchodcov,
lebo nám tým obohacujete život. Len život prežívaný pre iných - nielen pre seba,
stojí za to!
Srdečne Vás pozdravuje Vaša „ex“ členka výboru Blažena Bedníková

Športujúci seniori získali okrem dobrého pocitu aj ocenenie v podobe medaily

Pozvánka

ZO SZZP Svit pozýva svojich členov na posedenie v prírode s vedomostným kvízom na deň
18. 7. 2019 o 15:00 hod v priestoroch Klubu seniorov u p. Kalakaja.
Prosíme záujemcov o zájazd do Kremnice dňa
17. 9. 2019, aby sa prihlásili u p. Trckovej, p. Polomskej a p. Kuzmíkovej do konca mesiaca júl. Pôjde
sa vlakom do Vrútok a odtiaľ autobusom. Cena
za autobus je 10 €. Pri prihlásení sa budú vyberať
poplatky za autobus. Na programe je Mincovňa
v Kremnici, zámok, múzeum, múr nosov a iné pozoruhodnosti.
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Každý má niečo,

čo ho napĺňa...
V živote každého z nás existujú záujmy, aktivity, koníčky, hobby, ktoré ho
napĺňajú. V tom našom, zohráva dôležitú úlohu SKAUTING. Je výchovné
hnutie, ktoré sa zameriava na výchovu a vzdelávanie detí a mládeže a zabezpečuje tak celostný rozvoj osobnosti. Otvára oči iným ľuďom, je prístupný pre všetkých, ktorí majú chuť spoznávať nové veci.
Skauti zo Svitu, konkrétne 101. zbor Veselé tváre Svit, spolupracuje so skautami
z nášho partnerského mesta Česká Třebová a spoluorganizujeme tri spoločné
akcie počas roka. Prvá, medzinárodná, sa
koná v Českej Třebovej pod názvom Pálenie čarodejníc. Zúčastnia sa jej, okrem
miestnych, aj skauti zo Svitu a z Poľska,
z Olawy. Druhá sa koná na Slovensku,
kde tvoria svitskí skauti program pre čechov. A tretia akcia je jesenná návšteva
vedúcich z Českej Třebovej u nás vo Svite. Aj tento rok, už po tretí krát, sme ich
mohli privítať u nás vo Svite v dňoch od

zvou bolo zdolanie výškových rebríkov.
Veď najmladší člen našej výpravy mal
sedem a pol roka. Klobúk dole pred odvahou jeho a ich vedúcich. Našťastie
sme sa dostali do cieľa. Nie však suchí,
nezablatení a neunavení. Ale za to s veľmi dobrým pocitom na duši. Rozhovory
a debaty o rôznych skautských aktivitách, ako na Slovensku tak aj v Českej
Třebovej, nám krátili cestu. Na Podlesku
nás čakala druhá skupina. Vzájomne sme
si vymenili tie najväčšie zážitky a šťastní
z nového dobrodružstva sa vrátili do Svitu. Nemôžeme nespomenúť našu najväčšiu hviezdu a tou je miestny zmrzlinár,
na ktorého sa naši „bratři“ tešia každým
rokom a doprajú si u neho nemalú porciu. Podotýkam, pri akejkoľvek vonkajšej
teplote J. A tak sme mohli ukončiť naše
spoločné zážitky. Veríme, že v budúcom
roku sa takto stretneme opäť. Už teraz sa
veľmi tešíme na ďalšiu spoluprácu a dúfame, že jej bude čoraz viac a viac.
So stiskom ľavice vaši SKAUTI.
(Elfka)

9. do 12. mája a zažiť dobrodružstvá, či
utužiť vzájomné vzťahy. Naše najväčšie
dobrodružstvo sme „stretli“ na výlete
v Slovenskom raji.

Napriek dažďu plní zážitkov
Po rozdelení do dvoch skupín sa naše
cesty rozišli. Jedna sa vydala na Kláštorisko a druhá sa vrhla zdolať Suchú Belú,
ktorá ako hovoria naši českí priatelia,
veľmi suchá nebola. Pre zvýšenú hladinu vody, po uplynulých dažďoch, nebolo
v tejto rokline suchého miesta. Tak sme
občas mali problém dostať sa ďalej. Vý-

Vylet českých skautov vo Vysokých Tatrách

Máme nový
hasičský rekord
Začiatkom júna sa v Spišskej Novej Vsi
uskutočnil „Spišský hasičský deň - Európska súťaž mladých hasičov a dorastencov“. Súťaže sa zúčastnilo viac ako 250
účastníkov a súťažilo sa v kategóriách
detí, dorastencov, mužov a žien.
V rámci súťaže sa uskutočnilo 2. kolo
Slovenskej ligy v behu na 60 m cez prekážky, kde malo na stupňoch víťazov
zastúpenie aj mesto Svit. V kategórii prípravka sa na 3. mieste umiestnila Paulína
Štinčíková, medzi staršími žiačkami zvíťazila Magdaléna Štinčíková.
Aj disciplína beh na 100 m cez prekážky mala zastúpenie mesta Svit. Históriu
hasičského športu prepisoval, v kategórii
strední dorastenci, Tomáš Štinčík novým
slovenským rekordom 17,07 s.
(red)
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Cyklistkický klub
Energie Svit ide naplno
Sezóna sa rozbehla. A my tiež, do rôznych kútov, nielen Slovenska.
Májové podmienky na horskú cyklistiku neboli najlepšie, keďže veľa
pršalo a takmer na všetkých podujatiach nás sprevádzalo blato, zima
a dážď. Napriek tomu sme si domov priniesli pekné umiestnenia.
Na 12-kilometrovej časovke v Bystričke si Juraj Cvaniga vybojoval bronzovú
medailu v kategórii mužov 19-29 rokov.
Naša jediná juniorka Natálka Benková na
Vlkohrone získala zlato na 50-kilometrovej trati. Podobne si počínala Diana Cetlová v Lučenci, kde triumfovala absolútne
medzi ženami a získala 1. miesto, na trati
25 km. Peter Benko obsadil 2. miesto na
pretekoch v Levočských vrchoch v kategórii mužov 40-49 rokov, na 50 km. Taktiež naša štvorica mužov 40+ (Ján Bučina,
Štefan Dolinay, Jaroslav Žec, Stanislav
Mlynarčík) vyštartovala na 24-hodinovku

v Náchode, kde prevládala psychická vytrvalosť. Počasie sa poriadne pobláznilo,
a dokonca začalo snežiť. Z hľadiska bezpečnosti sa preteky na noc prerušili kvôli
mimoriadnym podmienkam. Napokon si
chlapi predsa odniesli domov zaslúžené
zlato.
Júnové podmienky boli o niečo lepšie,
aj keď prevládalo veľmi teplé počasie.
Takéto extrémy nie sú veľmi vhodné pre
cyklistov, ale museli sme sa s tým popasovať najmä na pretekoch, ktoré trvali 24
hodín. Ako prvé nás čakali Majstrovstvá
Slovenska v 24-hodín MTB, ktoré sa kona-

li v Belej – Nižných Kamencoch. Aj tu sme
sa zviditeľnili a v dlhých nočných bojoch
sme prekonali svoju psychiku a dotiahli
sme to na popredné priečky. Dvojica MIX
OPEN v zložení - Diana Cetlová a Marian
Šimon, obsadili druhé miesto, pričom
spoločne najazdili za 24 hodín 420 km.
Za víťazmi zaostali len o 7 km. Výborne si
počínala aj štvorica mužov nad 40 rokov
v zložení – Janko Bučina, Štefan Dolinay,
Kamil Dulovič, Jaro Žec, ktorí obsadili
3. miesto. Táto štvorica najazdila dohromady 377 km.
Druhé extrémne horúce preteky sa
konali v Rajeckých Tepliciach. Sila Benkovcov sa ukázala v plnej sile. Keďže Peťo
Benko obsadil 1. miesto vo svojej kategórii a jeho dcéra Natálka Benková taktiež
zvíťazila na tej istej trase medzi juniorkami.
Stupavský maratón sa už tradične niesol v kombinácii behu a bicykla. Diana
Cetlová zvíťazila medzi ženami v kombinácii bicykla 75 km a behu 8 km. Posledný júnový víkend patril pretekom v Liptovskej Lúžnej, kde opäť Diana Cetlová
získala medzi ženami striebro na 25-kilometrovej trase.
V nasledujúcich mesiacoch nás čaká
ešte bohatý program pretekov ako sú
Majstrovstvá Slovenska v Topolčiankach,
24-hodinovka v Čechách, tradičný domáci Horal a mnoho ďalších pretekov.
O tom, ako sme dopadli, Vás budeme informovať v najbližších číslach.
Na fotografii zľava:
Ján Bučina, Jaroslav Žec, Štefan Dolinay,
Stanislav Mlynarčík
(Text a foto: Diana Cetlová)

Medailová žatva plavcov GPO Svit pokračovala
Počtom malý, výkonmi veľký. Tak by sa dal stručne charakterizovať Gymnasticko - plavecký oddiel Svit. Tento
fakt mladí plavci a plavkyne potvrdili i na letných slovenských plaveckých šampionátoch v dlhom bazéne.

Zber vzácnych kovov začala v Bratislave 14-ročná Lilian Slušná
ziskom titulu na 50 m voľný spôsob a skvelým výkonom, ktorým
opäť splnila limit na EYOF. Koncom júla tak pocestuje do Azerbajdžanu. V jeho hlavnom meste Baku bude reprezentovať Slovenskú
republiku. K zlatu pridala ešte striebro na 50 m motýlik. Rovnaký
kov v tejto disciplíne vybojoval i Jakub Kreta v kategórii 15-16-ročných chlapcov.
V Štúrove na majstrovstvách Slovenska mladšieho žiactva zažiarila Andrea Zavacká. K trom strieborným medailám (50 m voľný
spôsob, 100 m prsia, 200 m prsia) pridala bronz na 100 m voľný
spôsob.
Medailovú žatvu ukončili plavci na slovenskom šampionáte
v Košiciach, v závere júna, staršie žiačky. Zlatý hetrik sa podaril
12-ročnej Tamarke Baloghovej, ktorá sa na najvyšší stupeň víťazov
postavila až tri razy, za 100 m prsia, 200 m prsia a 100 m motýlik.
Bronz rozhodcovia na krk zavesili vytrvalej Viktórii Viziovej, ktorá doplávala tretia na 400 m polohové preteky. V tejto kategórii sa
medzinárodné podujatia nekonajú. O dva roky však obe dievčatá
majú šancu napodobniť Lilian Slušnú, EYOF 2021 sa bude konať
na Slovensku v Banskej Bystrici.
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Z GPO Svit svoju medailovú zbierku najviac rozšírila táto trojica mladých plavkýň - zľava: Lilian Slušná, Tamara Baloghová,
Andrea Zavacká 		
(Text a foto: Danica Božová)
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skúsenosti. Mladí dobrovoľníci z Horala sa
už zúčastnili podujatí v Česku a Maďarsku
a v polovici júla ich čaká zbieranie skúseností od rakúskych kolegov. V auguste
zase budeme mať my možnosť ukázať
dobrovoľníkom z týchto krajín, ako funguje organizácia pri Horale. Vzhľadom
k spomínanej personálnej náročnosti by
sme aj prostredníctvom mestských novín
chceli osloviť ďalších nových dobrovoľníkov. Pripravený je zaujímavý program
a darčeky. Privítame každého, kto je
ochotný pomôcť. Kontakt: horal@horal.sk.

HORAL jubiluje!

Horský cyklistický maratón HORAL mal pred dvadsiatimi rokmi svoju
premiéru. Vtedy, v roku 2000, skupina nadšencov horskej cyklistiky
zorganizovala prvý pokusný ročník tohto podujatia, ktorého sa vtedy
zúčastnilo 50 cyklistov. V sobotu 10. augusta 2019, v rámci jubilejného 20. ročníka, očakávajú organizátori účasť približne 900 pretekárov.
V nasledujúcich ročníkoch sa tento maratón postupne stal uznávaným
cyklistickým podujatím nielen v rámci
Slovenska, ale aj v medzinárodnom meradle. Dvakrát sa v rámci Horala konali
Majstrovstvá Slovenska, pravidelne je súčasťou Slovenského pohára a je členom
prestížnych medzinárodných seriálov.
Jeho kvalitu a atraktívnosť doteraz ocenili účastníci z 23 európskych krajín a polovicu sveta k nám precestovali dokonca aj
nadšenci z Austrálie.
Zatiaľ „najvyšším vrcholom“ boli Majstrovstvá Európy v roku 2017, ktoré zahraniční účastníci vysoko ocenili. V priebehu
dvadsiatich rokov organizátori Horala
vyskúšali niekoľko centier pretekov. Začínalo sa pri Kolibe, nasledoval priestor
štadióna, potom plaváreň. Aj pri Mladosti
mal svoje centrum. No ako rástol, potreboval viac priestoru, preto sa jeho “sídlo”

presunulo do priestorov pri Iskra Aréne
a Mestskom úrade. V tomto priestore organizátori našli doteraz najlepšie zázemie
pre preteky takých veľkých rozmerov. Počet účastníkov sa zvýšil z úvodných 50 na
súčasných približne 900 cyklistov. Rekordom bol rok Majstrovstiev Európy, kedy
mesto Svit hostilo viac ako 1600 cyklistov.

JUNIOR
Veľmi dôležitou súčasťou Horala sú
detské preteky. Nazývajú sa HORAL
JUNIOR a sú určené pre deti každého
veku. Či už sú to tí najmenší na odrážadlách, či trojkolkách, alebo tínedžeri,
pre ktorých nie je problém absolvovať aj
zopár terénnych prvkov. Horal Junior sa
bude konať pri Kolibe takisto v sobotu
10. augusta 2019 od 14.00 h.
Pre rodiny je určená trasa HORAL DEJZI, ktorá vedie cez Lopušnú dolinu, Vápenicu a Spišskú Teplicu späť do Svitu. Táto
súťaž nesie názov ŠKODA FAMILY a rodinné tímy si okrem zážitkov z krásnej trasy
a prírody, budú môcť odniesť pekné ceny
venované generálnym partnerom, značkou ŠKODA.
(I. Zima, foto: P. Kostka)

EKO
Cyklistika je ekologický šport a pohybová aktivita, preto sa organizátori spolu
s hlavným partnerom, značkou ŠKODA,
budú snažiť presadzovať to, čo je horským cyklistom vlastné a prirodzené.
Jubilejný Horal bude charakteristický minimalizáciou používania jednorazových
plastových produktov. Tisíce jednorazových pohárov, misiek, príborov, či tašiek
budú nahradené buď kompostovateľnými produktami, alebo opakovane použiteľnými výrobkami. Aj v tomto smere
chce byť Horal progresívny.

ENI
Bez dobrovoľníkov sa podujatie takých
rozmerov nezaobíde. Pre to, aby všetko
fungovalo ako má a aby sa zabezpečil
kvalitný servis a bezpečnosť pretekárov,
potrebuje Horal okrem profesionálnych
služieb aj veľké množstvo dobrovoľníkov.
Horal ich potrebuje viac ako 200. Samozrejme aj podobné športové podujatia
majú rovnaké potreby. Preto v rámci
projektu EÚ ERASMUS+ vznikol projekt
medzinárodnej spolupráce mladých
dobrovoľníkov ENI - ENcourage Involve
Engage. V rámci tohto projektu si mladí
dobrovoľníci pracujúci na horských cyklomaratónoch v Česku, Rakúsku, Maďarsku a na Slovensku vymieňajú praktické
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Iskra začala skladať tím
na novú sezónu

Po oslavách bronzu v sezóne 2018/2019, sa vedenie klubu pustilo
do príprav na nadchádzajúci ročník v Slovenskej basketbalovej lige.
Ako to už býva, nie vždy sa aj napriek
veľkej snahe, podarí udržať kompletnú
kostru úspešného družstva. Práve s tým
si muselo na začiatku leta poradiť vedenie Iskry. Lukratívnejším ponukám neodolala americká dvojica DeAndre Davis
a Andrew Guillory. Prvý menovaný bude
hrať v drese švédskeho Borasu, druhý sa
presťahoval do konkurenčnej Prievidze.
Ďalej sa vo svojej kariére chcel posunúť
aj tréner Svitu Michal Madzin, ktorý sa
dohodol na dlhoročnom kontrakte s Levickými Patriotmi.
Uvoľnené miesto hlavného trénera
sa rozhodlo vedenie klubu zaplniť zahraničným odborníkom. Do novej etapy
povedie „medvede“ 60-ročný Chorvát
Igor Prtorič. Ten má za sebou skúsenosti
z pôsobenia v Rijeke, Škrljevu či Crikvenici. „Sme radi, že sme vyriešili trénerskú
otázku. Chorvát Igor Prtorič je skúseným
trénerom, ktorý by mal pomôcť nášmu
mladému tímu. Má dostatok skúseností
z rôznych klubov, sme preto zvedaví, ako
ich pretaví pri vedení nášho družstva.

Okrem pôsobenia pri mužoch by mal byť
nápomocný aj našim trénerom v mládežníckych kategóriách,“ prezradil prezident
klubu Ján Drobný.

Nové posily
nielen na trénerskej lavičke
Po vyriešení kľúčovej otázky prišlo
na rad skladanie družstva. V ňom zostali
dve dôležité opory. Na novej dvojročnej
zmluve sa podarilo dohodnúť s reprezentačným krídelníkom Stanislavom Baldovským. „Z mojej strany je určite super,
že sme sa dohodli na ďalšej spolupráci s
Iskrou Svit. Podpísal som kontrakt na ďalších 24 mesiacov. Z mojej strany som nemal s Janom Drobným žiaden problém.
Behom chvíľky sme sa dohodli. Ja som
spokojný aj s predchádzajúcou sezónou.
Konečne som si „schuti“ zahral basketbal. Vrátil som sa do čias, keď som ešte
hrával v Spišskej Novej Vsi veľa minút. Ja
som maximálne spokojný,“ povedal hráč
Svitu. Okrem neho si pobyt pod Tatrami
predĺži aj najlepší strelec družstva Saša-

Avramovič. „Myslím si, že to bola výborná
sezóna. Som vo Svite šťastný, je to dobrý
pocit, keď hrávame v plnej hale. Cítim sa
tu po dva a pol roku ako doma,“ uviedol
Avramovič.
Klub zároveň pokračuje vo filozofii
dávania priestoru domácim odchovancom. Žlto-modrý dres bude aj naďalej
obliekať slovenské kvarteto Martin Bizub,
Marek Ivan, Roman Findura a Daniel Kubaský. Svit zatiaľ získal dve posily, prvou
je 25-ročný srbský krídelník Aleksandar
Jovanovič. „Aleksandar Jovanovič by mal
vyplniť priestor pod košom. Veríme, že
bude platná posila a pomôže pri výkonnostnom raste Martina Bizuba,“ načrtol
Drobný očakávania od novej tváre v
téme. Nateraz posledným prírastkom do
kádra Iskry je 25-ročný americký krídelník
Jalen Nesbitt. Ten prichádza po vynikajúcej sezóne v španielskom Villarrobledu.
Svojimi výkonmi si vyslúžil ocenenie
„rozohrávač roka“ a tiež sa jeho meno
ocitlo v najlepšej zostave súťaže.„Veríme,
že Jalen Nesbitt prinesie do nášho tímu
kvalitu a pomôže naplniť naše ambície v
novej sezóne,“ uzatvoril prezident Svitu.
Vedenie klubu pracuje aj na ďalších menách, všetky potrebné informácie nájdete vždy na oficiálnom webe klubu - www.
iskrasvit.sk.
(Vladimíra Pitoňáková)
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