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Šťastné a veselé...

Vážení Sviťania,
tak ako každý rok, aj tento sa blíži
ku svojmu koncu. Sviatky prinášajú dni
pokoja, mieru a radosti zo stretnutí
s blízkymi a viac než inokedy si uvedomujeme silu priateľstva, lásky a tých
hodnôt, ktoré robia náš život úžasným. Zároveň nás na chvíľ ku prinútia
zastaviť sa a bilancovať, čo všetko sa
v končiacom roku udialo.
Obzeráme sa späť za uplynulými meIng. Miroslav Škvarek siacmi, rekapitulujeme úspechy či neprimátor mesta
úspechy, vytyčujeme si ďalšie ciele, vízie a predstavy o živote v našom meste.
Vedenie Mesta Svit v spolupráci s poslancami Mestského
zastupiteľstva v uplynulom roku dopracovalo rozvojové projekty orientované v prospech nášho mesta. Počas roka boli
vykonané prieskumy potrieb jednotlivých skupín občanov
a na základe výsledkov týchto prieskumov sme spracovali
vízie rozvoja mesta, ktoré chceme s vami, občanmi, prekonzultovať na verejných vypočutiach v mesiacoch február a marec 2017. Výsledkom týchto vypočutí bude definitívny plán
rozvoja nášho mesta spracovaný na obdobie 15 rokov.

Námestie ožilo mikulášskym programom
Veľké vrásky a obavy organizátorov sa po piatkovej víchrici
našťastie rozplynuli a slniečková sobota dávala nádej, že
Mikuláš vo Svite bude pod priaznivým nebom.
Ráno štartovala parná lokomotíva, v ktorej nechýbal Mikuláš s darčekmi a svojimi asistentmi zo SZUŠ Fantázia. Trasa
Svit - Kežmarok a späť potešila
všetkých – zážitok to bol nezabudnuteľný!
Námestie pred Domom kultúry popoludní ožilo stánkami,
začal rozvoniavať punč a iné
dobroty. Všetky mestské školy,
seniori a CVČ otvorili svoje
stánky s vianočnou ponukou a
niektorí z nich nezabudli na
charitatívny účel tejto akcie.
Milou a úspešnou novinkou
bol Vianočný „free“ klavír –
maratón vystúpení rôznych zá-

ujemcov. V obradnej sieni tieto
melódie dopĺňali prehliadku výtvarných prác detí našich škôl.
V uliciach mesta koledovali
malí koledníci a vinšovníci zo
ZUŠ Svit. Maľovalo sa na tvár,
čistili sa topánky, písal sa mega
list Ježiškovi, fotilo sa s anjelom, vyrábali sa vianočné pozdravy, zdobili stromčeky...
Mladé nádejné moderátorky
Mirka Trembáčová a Dominika
Pacigová bavili deti a uviedli
program, ktorý otvoril pán primátor M.Škvarek a ktorý po vystúpení zmrznutých, ale radost(Pokrač. na 3. strane)

(Pokrač. na 3. strane)

Jánošík oslávil 60-tku v plnej paráde !
Dvojhodinový program bol
nabitý tým najlepším, čo mohli
ponúknuť divákom zo svojej histórie. Sympatické bolo vystúpenie tých úplne najstarších pa-

mätníkov, ktorých priemerný
vek je 67 rokov a medzi ktorými nechýbal primátor mesta
(Pokrač. na 4. strane)

Foto: P. Kostka

Sála Domu kultúry vo Svite bola posledný novembrový piatok
a sobotu plná ľudí a folklóru. Dvomi celovečernými vystúpeniami si v nej pripomínal svoje okrúhle 60-tiny Folklórny súbor
Jánošík a 10. výročie oslávil aj súbor Senior Jánošík.
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Mestské zastupiteľstvo: Bezpečnostná situácia je stabilizovaná
V úvode 20. riadneho zasadnutia poslancov MsZ, po prečítaní správy o vykonaných kontrolách v roku 2016 hlavným
kontrolórom, privítal primátor M. Škvarek hostí – predstaviteľov Policajného zboru SR (ďalej PZ SR), ktorí predniesli
informácie o bezpečnostnej situácii v okrese Poprad i meste
Svit.
Riaditeľ okresného riaditeľstva PZ SR v Poprade plk.
Mgr. Peter Benko povedal, že
bezpečnostná situácia v okrese je stabilizovaná, znižuje sa
počet prípadov trestnej činnosti
a zvyšuje ich objasnenosť.
V okrese od začiatku roku evidujú 1234 trestných činov, viac
ako tretinu tvoria majetkové delikty. V služobnom obvode Svit,
do ktorého patrí aj 11 obcí, evidujú za tento rok 150 trestných
činov a naše mesto je tak
v rámci okresu na treťom
mieste. Konštatoval, že vo Svite
je situácia v súvislosti s drogovou činnosťou pokojná. Dotkol
sa aj dopravno-bezpečnostnej
situácie vo Svite a predostrel zámer PZ presťahovať v budúcom
roku oddelenie PZ SR Svit do
budovy bývalého MsÚ po jej rekonštrukcii. V ďalších etapách
by sa mali v tejto budove na
vyšších podlažiach vytvoriť byty
pre policajtov z nášho obvodu.
P. Benko veľmi kladne hodnotil
spoluprácu so svitským oddelením, ale i mestskou políciou.
Tieto informácie doplnil zástupca riaditeľ ky OO PZ SR vo
Svite kpt. Mgr. Štefan Sasák.
Spomenul, že v našom meste
sa najčastejšie vyskytuje násilná
trestná činnosť, ktorá je sústredená predovšetkým v miestnych pohostinstvách, baroch,
ale i domácnostiach. Vyzdvihol
problémy v dopravno-bezpečnostnej situácii – najintenzívnejšie sú v okolí supermarketu Lidl

- na prechode pre chodcov, kde
je potrebné aj lepšie osvetlenie.
Rovnako ocenil výbornú spoluprácu a súčinnosť pri mnohých
zásahoch s Mestskou políciou
Svit. V tomto bode vystúpil aj
nový náčelník MsP vo Svite
Mgr. Michal Klimko, ktorý poskytol stručnú správu o činnosti
tohto útvaru. Poslanci všetky
správy vzali na vedomie.
Rokovanie pokračovalo schválením Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Svit (ďalej
VZN) o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta
Svit. Po ňom poslanci schválili
zoznam 30-tich technických
prostriedkov používaných MsP
pri plnení úloh v zmysle § 4 zák.
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
Odsúhlasili i zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s. r. o.
Svit, ktorá spočívala len v zmene textu v predmete podnikania
a v definícii výšky ročného doplnenia rezervného fondu.
Uznesenie bolo nutné pre zápis
spoločnosti do zoznamu správcov bytových domov. Schválili
aj rozpočtové opatrenie
č. 24/2016, ktoré rieši zabezpečenie akcie „príchod Mikuláša“ vo výške 2 200 eur.
Vlastníci bytového domu
súp. č. 233 na Mierovej ul. požiadali o odkúpenie pozemkov
priľahlých k ich domu – poslanci
im vyhoveli a požadované dva
pozemky im budú predané za

celkovú hodnotu 1605,02 eur.
MsZ schválilo zriadenie vecného bremena, spočívajúceho
v povinnosti Mesta strpieť vjazd,
prechod a prejazd cez pozemky
mesta na pozemok Tatranskej
mliekárne, a. s. (východne od
skleníkov pri hlavnej ceste I/18).
M. Bukovinovej - žiadateľ ke
o odkúpenie pozemku pod rodinným domom a priľahlého
pozemku pri dome na Ul. Štúrovej 276/85 vyhoveli a odsúhlasili predaj pozemkov o celkovej výmere 153 m² za cenu
podľa platného VZN 19 eur/m²,
spolu 2 907 eur.
V rokovaní nasledoval bod –
predaj pozemkov k stavbe
„Modernizácia železničnej
trate Žilina-Košice, 1. etapa,
časť PODJAZD SVIT“ ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Keďže ide o 10 malých a pre
mesto samostatne nevyužiteľných pozemkov, poslanci schválili ich predaj do vlastníctva Slovenskej republiky, Železnice SR
za cenu v zmysle znaleckého
posudku za celkovú sumu
18 249,61 eur.
Interpelácie začal otázkou
poslanec J. Timkovič. Týkala sa
zrušenia urologickej ambulancie ktorú mala v rámci siete
schválenú Nemocnica Levoča.
Primátor na margo toho uviedol, že predmetná ambulancia
je naďalej v sieti a je súčasťou
schválených služieb, ktoré majú
byť zabezpečované Nemocnicou Levoča. Na základe sťažnosti občanov vstúpi vedenie
mesta do jednaní s generálnym
riaditeľom nemocnice a vyžiadame si zdôvodnenie k odchodu lekára urologickej ambulancie z nášho mesta. O výsledkoch rokovaní bude primá-
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tor informovať poslancov a občanov mesta.
Poslankyňa D. Vojsovičová
interpelovala vedenie mesta
otázkou na parkovanie áut pri
prevádzke Pizzérie v lokalite
pri MŠ Mierová ul. Poukázala na
pretrvávajúci problém a očakáva odpoveď, ako sa bude riešiť. Primátor jej prisľúbil písomnú
odpoveď. Dodal, že Mesto sa
dlhodobo zaoberá konfliktom
medzi touto prevádzkou a obyvateľmi blízkych domov – napriek opakovanej snahe o zmier
aj prostredníctvom mediátora
spor pokračuje a narúša pokojný
život ľudí v tejto lokalite.
F. Drozd po svojej interpelácii, týkajúcej sa prevencie v oblasti drogovej závislosti a hazardných hier zo strany mesta,
dostane taktiež písomnú odpoveď.
V diskusii zaznela informácia
o predloženom operačnom
pláne zimnej údržby ciest prostredníctvom Technických služieb mesta Svit (viď str. 5), informácia o rokovaniach primátora s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.,
o fakturácii zrážkovej vody
z mestských komunikácií, ktorá
aktuálne prebieha.
J. Bobulová poďakovala za
realizáciu projektu rekonštrukcie cestnej komunikácie Hájovej ulice Pod Skalkou a vyjadrila
spokojnosť s postupom a kvalitou týchto prác.
Záver diskusie sa niesol v duchu dopravných problémov –
parkovania, spojov MHD, jej
trás a pod. Primátor prisľúbil
k tejto téme verejnú diskusiu
a riešenie týchto problémov
v budúcom roku.
-vž-

Deň otvorených dverí v Strednej odbornej škole vo Svite zaujal
Vo štvrtok 1. 12. 2016 sme na našej škole pripravili Deň otvorených dverí. Od
minuloročných dní sa líšil tým, že prebiehal v troch líniách:
tvorivé dielne pre žiakov základných škôl
workshop pre výchovných poradcov základných škôl pod záštitou ŠIOV-u v rámci
projektu „Odborné vzdelávanie pre prax“
n tlačová konferencia k duálnemu vzdelávaniu, ktorá prebehla pod vedením riaditeľa ŠIOV-u JUDr. Ing. Michala Bartóka.
Vianočne vyzdobená škola privítala asi
150 žiakov ZŠ s rodičmi, ale potešili nás
aj vzácni hostia. Okrem spomínaného
p. riaditeľa a jeho hovorcu JUDr. Michala
Kaliňáka nás poctili návštevou Ing. Miroslav Škvarek – primátor mesta Svit, Ing.
Ivan Zima – viceprimátor mesta Svit, prednosta MsÚ vo Svite Ing. Stanislav Kopčák,
Ing. Ján Olekšák – riaditeľ a.s. Chemosvit,
n
n

Ing. Ján Profant – riaditeľ
a.s. Tatrasvit a vedenie
firmy Falke. Tlačovej
konferencie sa zúčastnilo
5 médií.
Žiakom ZŠ sme ponúkli
prehľad odborov, ktoré
môžu u nás študovať,
a to formou tvorivých dielní. V chemických
laboratóriách sa z nich stali chemici, pri
logistike si skúsili základy robotiky, pri grafikoch a tlačiaroch si vyrobili vlastné vizitky,
pri odeváčkach vyrábali vianočné ozdoby,
dokonca v škole podnikania sa stali účastníkmi valného zhromaždenia našej študentskej spoločnosti. Všade ich sprevá-

dzali naši žiaci, ktorí nešetrili informáciami
o tom, ako sa im na našej škole študuje,
o mimoškolskej činnosti, o projektoch, záujmovej činnosti, aj o živote na školskom
internáte.
Ďakujeme všetkým návštevníkom a hosťom za krásnu atmosféru. Ja osobne ďakujem nášmu skvelému kolektívu pedagógov, aj žiakov za perfektnú prípravu
a realizáciu Dňa otvorených dverí.
Veríme, že všetci návštevníci aj hostia
odchádzali spokojní a plní dojmov! Ešte
viac sa potešíme, keď sa výsledok tejto
akcie ukáže na rastúcom počte žiakov,
ktorí sa na našu školu prihlásia na štúdium.
Uvidíme v máji.
RNDr. Eva Nebusová,
riaditeľka SOŠ Svit
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Námestie ožilo mikulášskym programom

(Dokonč. z 1. strany)
ných detí svitských škôl vyvrcholil príchodom Mikuláša, čerta a anjela.
Obrovské „ďakujeme“ patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí venovali
sobotu deťom, seniorom za chlieb s masťou a cibuľou, ženám z Únie
žien vo Svite za medovníčky, Sintre, s.r.o. za čokoládky a všetkým účinkujúcim za krásne vystúpenia.
-vžFoto: Peter Kostka

Šťastné a veselé...

Nadviazali sme nové partnerstvá, nielen v rámci Slovenska, ale aj
na medzinárodnej úrovni. Snažíme sa vytvárať podmienky pre život
v našom meste tak, aby boli motivujúce a perspektívne najmä pre
občanov, ale aj pre podnikateľov a investorov, ktorí v konečnom
dôsledku tiež prispievajú k rozvoju nášho mesta.
Vážení občania,
prichádza čas vianočný, čas zázrakov. Netrpezlivo na nich čakáme,
pretože aj napriek tomu, že prichádzajú každý rok, sú výnimočné
a napĺňajú nás pocitmi šťastia, rodinnej pohody i spomienok a očakávaní. Aspoň počas týchto dní v roku máme všetci k sebe bližšie,
rozdávame okolo seba radosť a vieme sa tešiť aj z maličkostí. Naše
Vianoce by neboli tými pravými ani bez zvykov a tradícií našich
predkov, na ktoré nezabúdame ani dnes. Na chvíľu sa zastavme, zabudnime na každodenné povinnosti, starosti a vychutnajme si tú jedinečnú čarovnú atmosféru vianočných sviatkov so svojimi najbližšími.
Sviatky sú často vnímané ako čas pre rodiny s deťmi, ale nie každý
si bude môcť užívať pohodlie Vianoc - niektorí z nás budú musieť
byť v práci. Sme zaviazaní všetkým tým, ktorí pracujú v nepretržitých
prevádzkach, záchranných službách, tým, ktorí strážia našu bezpečnosť a pokoj. Dlhujeme im všetkým našu veľ kú vďaku.
Vianočný čas vnímajú mnohí ľudia rôznymi spôsobmi. Pre niektorých z nás je to šťastné obdobie, pre iných hektické nakupovanie,
nekonečné varenie a rodinné oslavy, ale pre veľa ľudí je to čas, ktorý
zvýrazní ich osamelosť. Takže prosím, ušetrite si trochu času na susedov, ktorí žijú sami - aby v nich pocit výnimočnosti Vianoc bol
umocnený vašou pozornosťou. Veď veselý úsmev a pozdrav, akýkoľvek malý akt láskavosti je dar, ktorý nič nestojí a obohatí bytie
všetkých zainteresovaných. Práve malé každodenné pozornosti činia
život veľ kolepým, lebo pod tvrdou schránkou každého človeka sa
skrýva niekto, kto potrebuje byť docenený a milovaný.
Vážení Sviťania, želám vám teda nádherné Vianoce, plné lásky, radosti, pokoja a porozumenia. Rovnako vám prajem úspešný vstup
do roka 2017, nech vás počas neho sprevádza hlavne zdravie, nech
sa vám splní čo najviac z vašich snov, želaní a predsavzatí. Ale hlavne
nám všetkým prajem aby zloba, závisť, nenávisť, neprajnosť a neochota akceptovať právo na život ostatných, ktoré sa vtisli do života
nášho mesta, pominuli a aby sme sa dokázali pozerať do budúcnosti
s nádejou a láskou, lebo len takýto prístup k životu prináša osoh
všetkým.
Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

d

Milí spoluobčania,
Žijeme v období príprav a očakávania najkrajších
sviatkov roka. Je zvykom, že rodina sa stretáva
doma.
Náš domov je v našom meste - meste, kde spoločne prežívame radosti a trápenia života.
Verím, že túto príjemnú atmosféru si v pokoji a
láske užijete aj pri „starej“ vianočnej výzdobe a za
štrngotu šampanského budete bilancovať prežité a
plánovať nové.
Prajem nám všetkým spoločne, aby sme mali sily
na plnenie nových predsavzatí a nedali sa odradiť
pri ich plnení.
Krásne Vianoce a úspešný nový rok
vám z celého srdca praje
Ing. Dáša Vojsovičová,
poslankyňa MsZ

d
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Jánošík oslávil šesťdesiatku v plnej paráde
libor Králik, Slavomír Bednarčík, Jozef Dluhý, či Marek Kačmarčík. A zaznelo veľa ďalších
mien, ktoré sa významne podpísali pod úspechy tohto telesa.
Od roku 1992 sa datuje spolupráca so súborom Jitřenka
a Jaro z Dolní Čermné v ČR,
ktorí prišli jubilanta pozdraviť
svojimi tancami a spevmi z Podorlicka.
Senior Jánošík, ktorý si pripomenul 10. výročie vzniku tvoria tanečníci z rokov 1979-1990,
ktoré boli mimoriadne úspešné
a plné súťaží a zájazdov. A dokázali, že ak je láska k folklóru
v srdci, na veku nezáleží.
Tri generácie účinkujúcich vyvolali v plnej sále naopakovateľnú atmosféru plnú potlesku,
smiechu, radosti a prajnosti divákov.
-vž-

Foto: P. Kostka

(Dokonč. z 1. strany)
M. Škvarek s manželkou. Obdivuhodný bol počet účinkujúcich, ktorí sa dali v prípravnej fáze dokopy a naštudovali, či „oprášili“ staré choreografie. Na javisku sa snúbilo staré s novým, početná
ľudová hudba ich skvelo sprevádzala a okrem iného sa
i spomínalo prostredníctvom
moderátora – folkloristu Igora
Hraška.
Na prvé vystúpenie v roku
1957 v N. Šuňave, osobnosti
akými boli vedúci František Pristač, choreografi Ján Tomko,
Ján Kratochvíla, Alfréd Bobula,
Ján Pivoluska, Lukáš Cabalka,
Vladimír Michalko, či hudobný
upravovateľ Petr Jantoščiak.
Pri spomínaní sa nezabudlo
na tých, ktorí po F. Pristačovi
viedli súbor organizačne – Da-
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Český projekt Váleční veteráni zaujal
Svetielká lampiónov

Jeseň, taká krásna a zároveň smutná. Zo stromov na nás
hľadí množstvo farebných listov, ktoré nám vzápätí padajú k
nohám, hladia ich posledné lúče teplého slniečka a striedajú
sa s kvapkami studeného jesenného dažďa.
Príjemné počasie sme i tento rok využili a spolu s našimi
deťmi a ich rodičmi sme rozsvietili jesenný večer množstvom
svetielok z rôznofarebných lampiónov. Lampiónovú večernú
prechádzku sme absolvovali svitskými ulicami, zaspievali si,
porozprávali sa a s príjemným pocitom sa každý z nás vrátil
do tepla svojich domovov.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a užili si s nami túto každoročnú tradíciu.
ZŠ Komenského

V dňoch 9. – 13. novembra
2016 sme sa druhýkrát zúčastnili projektu „Váleční veteráni“ v našom partnerskom
meste Česká Třebová.
Tento ročník sa niesol v duchu
udalostí povojnových rokov 1946
-1950. Hlavnou časťou projektu
bola príprava a prezentácia, v
ktorej sme objasnili študentom
miestneho gymnázia povojnovú
situáciu vo Svite. Zúčastnili sme
sa zaujímavých workshopov, piet-

neho aktu kladenia vencov k pamätníku vojenských veteránov,
ale taktiež sme navštívili Prahu.
Celý projekt sa niesol v priateľskej atmosfére, našli sme si nových priateľov nielen z Česka, ale
aj Španielska a Talianska a dozvedeli sme sa mnohé informácie
o histórii našich krajín. Ďakujeme
za pozvanie a tešíme sa na ďalší
rok!
Mládežnícky parlament Svit
(na foto dole)
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Zima sa hlási, údržba ciest je pripravená
Naše mesto má aj tohto roku prostredníctvom Technických služieb vypracovaný
Operačný plán zimnej údržby komunikácií mesta Svit pre zimné obdobie
2016/2017. Je to rozsiahlejší materiál, ktorý organizuje nasadenie jednotlivých
vozidiel, strojov a mechanizmov pre zabezpečenie zjazdnosti komunikácií v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok počas zimného obdobia. Vyberáme z neho pre vás najdôležitejšie fakty.
Jednotlivé úseky mestských komunikácií, na ktorých TS Svit vykonávajú zimnú
údržbu, sú rozdelené do kategórií podľa
intenzity dopravy, členitosti, významu
miestnych podmienok, atď.
1. kategória je prioritnou, nakoľ ko ide
o vstupné komunikácie do mesta Svit
z cesty č. I/18, trasy mestskej a medzimestskej dopravy a priľahlých chodníkov,
križovatky týchto komunikácií a komunikácie s výraznejším sklonom vozovky, ktorý
by v prípade nepriaznivých poveternostných vplyvov mohol ovplyvniť bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky.
Spadajú tu teda lokality s prvotnou
údržbou a sú to tieto ulice:
Vo Svite – SNP, Mierová, Štúrova, Ul.
kpt. Nálepku, Komenského, 9. mája, P. Jilemnického a Záhradná.
V časti Pod Skalkou: Okružná, Priečna,

Horská a Skalná.
2. kategória je druhoradou, nakoľ ko
ide o komunikácie tvoriace väčšinou spojnice komunikácií 1. kategórie, komunikácie slúžiace pre účely zásobovania a komunikácie s nižšou intenzitou dopravy
a pohybu obyvateľstva.
Ide o ulice:
Vo Svite – Štefánikova, Hviezdoslavova,
Fraňa Kráľa, Sládkovičova, J.Jesenského,
I.Krasku, Kukučínova a Nová.
V časti Pod Skalkou: Železničná,
Školská, Hájová, Terasová, Mlynská, Tatranská, Rybničná a Lesná.
3. kategória bude vykonávaná po
ukončení zimnej údržby komunikácií 1.
a 2. kategórie, resp. na základe pokynov
pracovníka riadiaceho priebeh zimnej
údržby.
TS mesta Svit pre zimnú údržbu dispo-
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nujú celkom 8-mi vozidlami, strojmi a mechanizmami. Pre zabezpečenie zjazdnosti
komunikácií v zimnom období slúžia
hlavne vozidlá so špeciálnou nadstavbou
pre posyp vozoviek a s nastaviteľným
snežným pluhom pre odhŕňanie snehovej
vrstvy. Ostatná mechanizácia patrí do skupiny špeciálnych mechanizmov, zabezpečujúcich zjazdnosť komunikácií v zimnom
období iným spôsobom ako je pluhovanie
a posyp (snežná fréza, traktorový snežný
pluh, kolesový nakladač ).
Posypy mestských komunikácií budú TS
vykonávať podľa poveternostných vplyvov
a potreby.
Mestská polícia vo Svite bude operatívne zabezpečovať prejazdnosť komunikácií uvedených v operačnom pláne, aby
parkujúce vozidlá nezabraňovali vo výkone
zimnej údržby.
V prípade nutnosti sa môžete kontaktovať na t. č.:
Dispečer ZÚ:+421 907 544 918
Riaditeľ Technických služieb
+421 918 065 026

Tradičné stretnutie správcu
so zástupcami vlastníkov bytov

Každoročne sa v novembri koná v zasadačke nad poštou stretnutie zástupcov vlastníkov bytov so správcom,
spoločnosťou Bytový podnik Svit. Tento rok sa ho zúčastnilo 33 zástupcov spravovaných bytových domov,
ako i ďalší hostia.
Rok 2016 bol ďalším rokom
vzájomnej úspešnej spolupráce, pričom sme sa snažili
klásť dôraz na oblasti, ktoré
rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú komfort užívania a
prevádzky bytov a nebytových
priestorov.
Cieľom stretnutí je informovať zástupcov vlastníkov bytov
o nových spôsoboch a formách pri obnove bytových domov a možnostiach dosiahnutia energetických a finančných
úspor. Každoročne sú prizývaní
hostia z rôznych oblastí, ktorí
nám svojou odbornosťou dokážu ponúknuť informácie týkajúce sa bytových otázok.
Úvod bol venovaný nadstavbe bytových domov, ktorá
v sebe zahŕňa aj izoláciu
striech, balkónov a terás. Dôležitou súčasťou témy bolo zateplenie bytového domu a finančná úspora v energetickej
oblasti. Uvedená forma obnovy zabezpečí nárast bytov a
zároveň chráni životné prostre-

die, nedochádza k znižovaniu rozlohy pôdneho
fondu.
Druhá téma bola komplexná starostlivosť o technologické a energetické
zariadenia. Išlo o ekologicko-chemické odstránenie vodných usadenín.
Čistenie vykurovacích systémov je bez potreby odstávok,
či demontáže zariadenia, a to
aj v zimnom období. Je to jednorázový úkon, ktorý výrazne
pomôže zvýšiť efektivitu vykurovania. Ušetrí prevádzkové
náklady a odloží, prípadne eliminuje potrebu rekonštrukcie
rozvodov ústredného kúrenia
a radiátorov, jednoznačne predlžuje ich životnosť.
Ďalšia časť stretnutia bola
venovaná požiarnej ochrane v
bytových domoch a prevencii
proti požiarom. V diskusii sa
zástupcovia bytových domov
zamerali hlavne na ustanovenie zákona, týkajúce sa únikových ciest (schodištia), tie mu-

sia byť v zmysle platného zákona čisté a priechodné.
Plán rozvoja mesta Svit bol
posledný bod programu. Rozoberalo sa využívanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, vybudovanie
nového domu dôchodcov, novej modernej kliniky.
Hovorilo sa aj o realizácii cyklistického chodníka zo severnej strany rieky Poprad, ako aj
rekreačnej zóny v oblasti štrkopieskov. Z dôvodu, že pivničné
priestory sú v bytových domoch pri čoraz častejších prívalových dažďoch zaplavované
a spôsobujú vlastníkom nemalé ťažkosti, téme kanalizácie
bol venovaný dostatočný ča-

sový priestor.
Opravy ciest, chodníkov, ako
aj vybudovanie parkovacích
miest pri bytových domoch
boli najčastejšími otázkami zo
strany zástupcov vlastníkov bytov.
Veľ ká účasť, odbornosť pozvaných hostí a aktívna diskusia prispeli k príjemnej atmosfére. Na záver riaditeľ ka
spoločnosti poďakovala dlhoročným zástupcom vlastníkov
bytov za ich trpezlivosť a
ochotu obetovať svoj voľný
čas. Všetkým popriala krásne
vianočné sviatky plné pokoja,
lásky, štedrosti a šťastný nový
rok 2017.
Dana Meriačová, konateľka
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Spolupatričnosť, zmysel pre zodpovednosť
a dobrý kolektív prináša ovocie
Fantázia je slovíčko bohatého významu. Vo Svite začalo výrazne rezonovať v súvislosti so školou, ktorá je prvou svojho druhu (súkromná) na území nášho mesta.
Vráťme sa k jej zrodu pred 8-mi rokmi a zaspomínajme
Na počiatku bola jedna pekná myšlienka, ktorá mala jasný cieľ. Odovzdať
krásu umenia našej budúcej generácii
v tomto našom malom mestečku. Spúšťanie takéhoto projektu bolo veľmi odvážne
a rizikové, finančne neisté, navyše bez najmenšej podpory kompetentných. Prvý rok
sme pôsobili len ako umelecký klub Fantázia, trénovali sme v priestoroch Domova
mládeže vo Svite, a keďže sme nedostali
súhlas k nájmu, boli sme s Jankou Gregorovou tzv. podomové učiteľ ky. Spolupráca
so SOŠ vo Svite dodnes patrí k tým najsrdečnejším.
Úplne na začiatku bol jeden neformálny
rozhovor s choreografkou Jankou Gregorovou, ktorá sa rozhodla pôsobiť v mieste
svojho bydliska. V spomienkach máme repliku že naša škola vznikla „pri káve“. Veď
pri káve nie raz vzniknú veľ ké veci. Nuž
ukladali sme zrnko k zrnku do mlynčeka
a dnes nám tá káva rozvoniava po Svite
i okolí.
Prvý školský rok sme boli úplne bez financií, fungovali sme len z príspevkov rodičov a sponzorov, ktorí nám fandili a dôverovali. Tu rada spomeniem Nadáciu
Chemosvit, ktorá nám poskytla finančné
prostriedky. Po náročných legislatívnych
úkonoch ktoré sme zvládli s výdatnou
a nezištnou pomocou nášho tútora Ferka
Drozda a jeho rodiny sme začali pôsobiť
ako škola v školskom roku 2008/2009 so
sídlom v Batizovciach. Ale hlavným cieľom
bolo oficiálne pôsobiť vo Svite, čo sa o tri
roky podarilo.

Aké ste mali podmienky vo svojich počiatkoch?
Podmienky sme si tvrdo odpracovali. Rekonštrukcia priestorov, baletizol, hudobné
nástroje, celé materiálno-technické zabezpečenie od odboru k odboru. Postupne
každý rok podporujeme jeden odbor podľa
potreby a súčasných trendov.
n Čím ste dokázali osloviť to nemalé
množstvo záujemcov o štúdium?

Rozhovor
s Vierou Piekielnickou,
riaditeľkou SZUŠ Fantázia
– držiteľkou
Ceny mesta Svit 2016
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Našu školu skončilo už 82 absolventov.
Za 8 rokov pôsobenia je to slušný počet.
Za toto obdobie som sa aj ja ako riadiaci
pracovník musela veľa naučiť a stále sa učím
ako zvládnuť marketing a hlavne sa učím
byť stále v strehu, sledovať spätnú väzbu,

Motivácia, nadšenie, najnáročnejšia je
správne nastavená organizácia času.
n Bez čoho by sa nedalo dosiahnuť takej úrovne, akú máte?
Samozrejme, finančné prostriedky sú
veľmi dôležité. Ďakujeme za takúto podporu Mestu Svit, Nadácii Chemosvit, pod-

analyzovať a vyhodnocovať. Verím, že žiakov sme oslovili najmä našou kreativitou,
osobným prístupom a výnimočnými celovečernými koncertami našich mladých
umelcov.
n Postupom času pribúdali
učiteľské osobnosti, pribúdali žiaci a úspechy. Ktoré
z nich si akosi najviac vážite
a „považujete“?
Stručne vymenujem sumár
našich úspechov. Na výtvarných súťažiach je to 10 hlavných cien, 6 čestných uznaní,
5 tretích miest, 3 druhé
miesta, druhá cena za návrh
na žiacku knižku. Hudobníci
zo súťaží priniesli 8 tretích, 8
druhých a 1 prvé miesto a zo
súťaže LDO máme 2 prvé
miesta. Z tanečných súťaží
máme v zbierke 6 štvrtých,
12 tretích, 18 druhých, 55 prvých miest, 8 laureátov, 5 krát
cenu poroty a titul Europen 2016 Budapešť
v kategórii Fantasy vo formáciách juniorov
– prvé miesto.
A ktoré si najviac vážim? Určite všetky,
lebo účasť na každej súťaži si vyžaduje
dávku energie, chuti, vôle a nápadu. Aj keď
si žiaci prinesú účastnícky diplom, vážim si
to.
n Čo je v riadení, či manažovaní takejto
školy najdôležitejšie?

nikateľom a rodičom. Pre nás je však rovnako dôležitá nezištná pomoc rodičov pri
dennodennom chode školy.
n Za uplynulých 8 rokov sa istotne podarilo pripraviť žiakov aj pre ďalšie
štúdiá. Viete sa pochváliť aj v tomto
smere?
Určite. Za mimoriadne úspešné pokladám to, že niektorí moji učitelia popri vyučovaní doštudovali vysoké školy. Zo žiakov spomeniem Petra Drozda, ktorý
študuje na konzervatóriu hru na klavíri, Simon Marián Godiška študuje hru na gitare,
v tanečnom odbore máme absolventku
Alexandru Wzošovú. Mnoho tanečníčok
sa venuje tancu popri štúdiu na vysokých
školách. V súčasnosti je všeobecný názor
na štúdium hudby skôr negatívny, umelecký smer je nepopulárny, ale verím, že
práve my prispejeme k pozdvihnutiu chuti
študovať na umeleckých školách. Dnes je
v tejto profesii nulová nezamestnanosť.
n Určite je podstatné obklopiť sa tými
správnymi ľuďmi, vytvoriť tím, ktorý
funguje. Mám pocit, že vám sa to podarilo.
Mali sme možnosť osloviť mladých ľudí
na slovenských konzervatóriách, ktorí radi
prijali výzvu vyučovať na práve sa rodiacej
škole. Generačná výmena učiteľov s novátorským zmýšľaním bola veľ kým prínosom a tak sa vytvoril mladý kolektív, v ktorom sú kolegovia zároveň aj blízki priatelia.
Pre mňa je veľ kým darom tento úžasný
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kolektív, ktorý je vždy pripravený tvorivo pracovať, keď ich o to požiadam
aj o polnoci. A toto by som priala
každému vedúcemu pracovníkovi.
n Vaša škola je známa i tým, že
s riadnou dávkou fantázie a nadšenia pripravuje netradičné
a priam veľkolepé predstavenia
pre široké publikum. Pracujete
inovačnými modernými metódami a do vzdelávacieho procesu
zapájate všetky zložky. Asi to nie
je jednoduchá cesta...
Spomínam si na naše prvé odvážne predstavenie pod názvom „
Pripútajte sa prosím „, kedy sa nám
po prvýkrát podarilo spojiť všetky
odbory do jedného unikátneho predstavenia, ktoré bolo vo všetkých zložkách autorské a originálne. Vtedy
obecenstvo vstalo a zabudlo tlieskať... na tú energiu nikdy nezabudnem... bolo to poznanie, že toto je
naša cesta. Jedna téma, všetky odbory a každý sa svojím umením zaslúži o jeden celok. Odrazu žiaci jednej školy, ale rôznych odborov vedia,
že k sebe patria. A okrem vzdelania
je prirodzene rozvíjaná aj najdôležitejšia zložka vzdelávania detí – spolupatričnosť a zmysel pre zodpovednosť a kolektív. Spomeniem ešte náš
nový projekt pod názvom „ Umelci
umelcom“, v ktorom si každý pedagóg vyberie zaujímavého hosťa z radov umeleckých osobností, ktorý pre
našich žiakov pripraví workshop obohatený vlastnými skúsenosťami.
n Kde všade ste zviditeľnili a reprezentovali naše malé mestečko?
Okrem celého Slovenska to boli
partnerské mestá v Čechách, Poľsku,
Maďarsku. Naša stála scéna je vo
Svite, kde sa mimoriadne aktívne zapájame do kultúrneho chodu mesta.
Inšpirujú nás zvláštne verejné miesta
a akcie, kde môžeme naplno rozvinúť
fantáziu. Spomeniem netradičné koncerty a akcie pri Kolibe alebo na vlakovej stanici, kde je zaujímavá akustika.
n Podarilo sa vám rozbehnúť aj
elokované pracoviská v okolí. Kde
všade sú a koľko žiakov navštevuje Fantáziu v súčasnosti?
Je ich cez 400. Trend migrujúcich
učiteľov sa v našej škole zachoval
a preto ponúkame umelecké vzdelávanie v okolitých obciach: Veľ ký Slavkov, Spišská Teplica, Hôrka, Vikartovce, Gerlachov.
n Aké sny sníva riaditeľka SZUŠ
Fantázia v súvislosti s týmto svojim 8-ročným „dieťaťom“ do budúcnosti?
Môj sen ponúknuť umelecké vzdelávanie najmladšej generácii spolu
s mladými a kvalifikovanými učiteľmi
sa splnil. Na svoje osemročné dieťa
som veľmi hrdá. Budem šťastná, ak
bude táto umelecká škola naďalej rásť
a písať svoju históriu.
Poďakovala V. Žoldáková
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Spomínate si na GORDONS?
Skôr narodení si istotne pamätajú na „zlaté“ roky 60-te,
kedy sa výrazne menila móda a mladí žili v ošiali skupiny
Beatles – nastala svetová „bitlmánia“ – vznikali skupiny
a aj v našom mestečku ich bolo nemálo. Zanietení muzikanti venovali hudbe všetok voľný čas a tá im výrazne
ovplyvnila životy. Jednou z takýchto kapiel bola THE
GORDONS, na ktorú si zaspomínajte spolu s nami.
Keď 12-ročný Marián Tarageľ dostal prvú gitaru, bola
skoro väčšia ako on. To mu
však neprekážalo. Po dvoch
dňoch driny spieval na plné
hrdlo: „V době dněšní, lidé
třeští, jen mít spartaka...“
a zakrvavené prsty sa márne
pokúšali chytiť správny akord.
O rok neskôr sa už spolu
s Ferom Bednárom pravidelne stretávajú s gitarami
a okolo rieky Poprad znie
“Stop, stop, stop, autostop“
a iné trojakordové hity.
S pionierskym bubnom
a plný optimizmu a očakávania sa k nim pridá Karol
Šramko, potom Jožo Hanakovič a vznikne prvý pokus
o založenie skupiny.
Staré rádio, snímač (za 110
Kčs), ukradnutý, nie celkom
celý činel, hrniec od prádla,
tri gitary a obrovská chuť do
práce – to bol celý majetok
týchto 14-ročných chlapcov.
Cvičili v sušiarni jedného
z činžiakov.
A keď sa im podarilo zahrať
bez chyby celý „Švédsky
twist“, patril im svet.
Po troch mesiacoch odchádza Jožo Hanakovič a vystrieda ho len 13-ročný Dušan
Fronc. Od tej chvíle nastáva
tvrdý režim. Všetko vreckové
sa odkladá do spoločnej kasy
a v pivnici rodičov Bohuša
Vajsa sa vyrábajú gitary. Pokus to bol dobrý, ale nikto
svoju gitaru nedokončil.
Všetok voľný čas, a nebolo
ho málo, trávia cvičením, väčšinou v lese nad terajším hotelom Mladosť. Tam dostávali
svoju akustickú podobu vlastné piesne ako „Nemrač sa,
Nebudeš, Červený telegram,
Mistr. Joe“ a mnohé ďalšie.
Keď si skupina kúpila 2elektrónkový 8 W zosilňovač
(za 130 Kčs od Rácza), a ozajstné elektrické gitary, začala
cvičiť v protitankovom kryte
bytovky III/37.
Prvé verejné vystúpenie
bolo na detskom karnevale
v roku 1965.
V roku 1966 bol vypísaný
konkurz na skupinu, ktorá
bude hrávať na čajoch po odchádzajúcej skupine PYGMYS. Zúčastnili sa ho 4 sku-

piny: Little boys, The Sparks,
The SpiderS a skupina, ktorú
konferenciér Vlado Dulák
ohlásil ako GORDONS a tým
jej dal vlastne názov. Skupina
GORDONS konkurz vyhrala,
tesne pred skupinou Sparks,
vďaka vlastnej tvorbe. Technikom, manažérom a výrobcom prúserov v jednej osobe
sa stal Peter Valo a skupina
začala hrať na čajoch.
O technickej vybavenosti
ich aparatúry svedčí fakt, že
celú previezli na Spoločenský
dom na jednom bicykli
a v dvoch taškách.
GORDONS hrávali v rokoch 1966–1968 okrem čajov
na Spoločenskom dome aj na
beatových
prehliadkach
a koncertoch.
Toto obdobie je najkrajšie,
aj najplodnejšie v histórii skupiny. Vzniká množstvo vlastných inštrumentálnych skladieb: Dievča v dlhej sukni,
Svadobná cesta, Auto v
priekope, Pesnička pre
Evu..., ale aj vokálno-inštrumentálnych: Lásku mám, Námestie snov, Pätnásťročná,
Musím ti to povedať, Vymýšľam stále... a aj legendárna
Poľská vetrovka.
Na anglické texty Nadi
Bȕchlerovej vznikli skladby:
I´m free, girl i like you a iné.
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Repertoár skupiny tvorilo
vyše 50 vlastných skladieb
a skladby skupín:
Schadows, Beatles, Kings,
Trogs, Rolling Stones Manfred Mann a iné.
Pre toto obdobie ja cha-

rakteristický aj vrelý vzťah
medzi GORDONS a III.A SVŠ
v Poprade, ktorý sa neobmedzoval len na lásku k hudbe.
(roky 1965–68).
Po Silvestri 1967 sa z Pionierskeho domu skupina sťahuje do ZK ROH vo Svite.
Jeho novým sídlom na nácviky je Kultúrny dom. Skupina hráva na svadbách a zábavách v blízkom okolí.
Odohrala množstvo stužkových slávností a študentských
večierkov.
V tomto roku opúšťa skupinu Marián Tarageľ a prichádza Maťo Olejár.
Skupina sa rozpadá v roku
1968, keď Karol Šramko odchádza na štúdium do Prešova.
Definitívny koniec skupiny
je priam grandiózny – ich záverečný celovečerný koncert
preplnil sálu ZK ROH v Poprade!!
GORDONS hrávali prevažne v tomto zložení:
Dušan Fronc – basgitara,
gitara a spev
František Bednár – basgitara, gitara a spev
Marián Tarageľ – gitara, fúkacia harmonika a spev
Karol Šramko – bicie
Marián Tarageľ

Život plynul a priniesol i veľmi smutnú udalosť –
21.03.2016 nás navždy opustil zakladajúci člen kapely
František Bednár. Na jeho počesť pripravujú ostatní
členovia spomienkové stretnutie, kde zaznejú pôvodné staré skladby týchto muzikantov, ale i pozvaných hostí. Pripravujú ho na jar v roku 2017, aby oprášili nielen spomienky, ale i skladby svojej mladosti.
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Náš rozhovor s Veronikou Žoldákovou, redaktorkou novín Mesto Svit

Každý vek má svoje čaro...

Koncom roka odchádza do dôchodku redaktorka novín Mesta Svit, pracovníčka
odboru kultúry na Mestskom úrade, Veronika Žoldáková. Po viac ako 41 rokoch
tvorivej práce si takúto "dovolenku" určite zaslúži. Mestu Svit venovala kus
svojho života, pozdvihla jeho kultúrnu úroveň, zorganizovala stovky vystúpení,
privítala na svet mnohých občanov a mnohých odprevadila na ich poslednej
ceste. Jej príhovory boli vždy vysoko profesionálne, prepracované a hlboko
ľudské. Pretože Veronika nedávala do svojej práce iba svoj čas a schopnosti, dávala do nej predovšetkým srdce. A presne to srdce plné lásky, schopné rozdávať
sa pre ľudí, jej pozitívna energia, ju radia medzi mimoriadne vzácne bytosti,
ktoré bude ťažké nahradiť.
l Ste rodená Sviťanka?
Veru nie. Na svet som prišla v lese – v horárni v Košickej Novej Vsi, kde sme bývali
u starého otca Pištabáčiho, ktorý bol „nadlesným“. Bol vraj krásny júnový deň a cez
otvorené okno sa na môj príchod na svet
pozerali srnky. Romantické, nie? Ale ako
dvojročná som sa stala Sviťankou.
l Čím ste chceli byť ako dieťa?
Učiteľ kou, mala som zopár úžasných vzorov, učila som sa dobre a celkom rada.
l A realita?
Nuž, tá bola veru iná a vôbec nie poetická – naopak. Mala som ťažko postihnutých rodičov – mamka bola nevidiaca
a otec ako mladý ostal po mozgovej príhode ochrnutý a nemý. Bolo nutné ostať
doma, pomáhať a starať sa o nich a o domácnosť. Pedagogická škola bola až v Levoči, takže mi ostala domáca chemická
priemyslovka. Osud mi to nadelil a nebola
to šťastná voľ ba. Po maturite som ani
chvíľu chemickému rezortu „nepomohla,
či neublížila“. Zutekala som za tým, čo ma
bavilo – práca s ľuďmi, kultúra, divadlo, recitácia. Po krátkom pobyte na ONV v Poprade som pracovala ako prvá profesionálna „zpozárka“ na MsNV vo Svite.
Nádherná práca – od narodenia až po hrob
som vítala a odprevádzala ľudí, organizovala sobáše, rôzne prijatia. Potom som si
nedobrovoľne „odskočila“ na 3 roky do
Tatrasvitu, odkiaľ som odišla na post metodičky pre umelecké slovo a divadlo na
Okresnom osvetovom stredisku v Poprade.
Po štyroch rokoch som sa vrátila do Svitu
a odvtedy som tu na poste referenta kultúry až dodnes.
l Skôr, ako ste začali pracovať na vydávaní novín Svit ste robili regionálne
televízne spravodajstvo. Ako dlho?
Bola to nezabudnuteľná etapa môjho života. V roku 1994 sme doslova „na kolene“
začali s vysielaním mestskej televízie, ktorú
som obsahovo, redakčne i moderátorsky
napĺňala každý týždeň. Od počiatku pri
mne stáli kameramani, či technici Laco Havlík, Milan Lopušniak, Števo Kolárik a iní.
Dnes na mnohé príspevky z počiatku vysielania pozerám s úsmevom, majú značné
technické nedostatky, ale som presvedčená, že v danej dobe boli vnímané pozitívne. Postupne sme vysielanie dynamizovali, modernizovali i technicky. Posledné 3
roky vďaka Štúdiu S3. Za 10 rokov vysiela-

Už 15 rokov, mesiac čo mesiac pripravuje nové číslo novín Mesto Svit.
nia sa nám v 450-tich reláciách podarilo
zachytiť vzácne udalosti i osobnosti Svitu,
čo považujem za nemalé bohatstvo.

l Ste spoluautorkou knihy Svit – História jednej myšlienky – odkiaľ ste zháňali fakty? Ako sa vám spolupracovalo
s ostatnými autormi?
Spomínanú knihu považujem nielen ja,
ale i odborná verejnosť, za naozaj vydarený
dokument – konieckoncov bola aj ocenená
v rámci Slovenska ako 2. najlepšia publikácia svojho druhu. Som autorkou kapitoly
o kultúre a spoločenských organizáciách.
Bolo čarovné objavovať, čo sa v týchto
oblastiach za 75 rokov udialo. A za všetkým
sú konkrétni ľudia, konkrétne osudy. Boli
to hodiny a dni strávené v archívoch, listovaním v kronikách a stretnutiami s pamätníkmi. Veľmi nám pomohli i občania vzácnymi fotografiami a textami. Myslím, že aj
celý autorský kolektív spolupracoval skvele.

l Celý život pracujete v oblasti kultúry.
Organizujete divadelné, hudobné i iné
podujatia, príhovormi odprevádzate na
poslednej ceste tých, ktorí nás opúšťajú, píšete scenáre, ste členkou kultúrnej komisie MsÚ, komisie ZPOZ,
konferujete, zabezpečujete prijatia jubilantov, propagáciu podujatí, mestský
rozhlas, a – aby toho nebolo málo –
sama aktívne hráte v Divadle Commedia, s ktorým cestujete po Slovensku
i zahraničí. Ako sa dá takéto tempo
zvládnuť?
Musíte to robiť zo srdca. Mať rada ľudí
a byť empatická. To nie je fráza, ale fakt.
Snažiť sa im porozumieť a vždy im vychá-

l Dá sa táto práca porovnať s novinárčinou?
Určite. Najmä v tom, že ide o stály kontakt s ľuďmi a vyhľadávanie zaujímavých
podnetov. Noviny končia svoj 15-ty rok –
sú mesačníkom, takže na nové číslo je trochu viac času, ale ako vieme, končíme
jedno, a už sa napĺňa budúce vydanie. Od
ich zrodu som bola zodpovedná za náplň
a vydávanie a je mi trochu ľúto, že som sa
im nemohla venovať naplno, nakoľ ko v mojej agende bolo množstvo iných povinností.
l V čom pomohli noviny mestu? Čo
dali konkrétne vám?
Verím, že prinášali to najdôležitejšie zo
života Sviťanov – že boli dobrým informačným zdrojom a že naši čitatelia si tam vždy
našli niečo užitočné a zaujímavé. Nie som
študovaná žurnalistka, píšem intuitívne
a riadim sa viac-menej srdcom. Táto prax
ma viac prinútila pracovať so slovníkom
slovenského pravopisu, lebo som presvedčená, že slovenčina je nesmierne ťažký jazyk. Stále sa ju učím a predsa sa vyskytnú
chybičky, ale i „škriatkovia“. Musím vyzdvihnúť 15 ročnú vynikajúcu spoluprácu
s Evkou Potočnou a Mirkom Jurčákom z redakcie chemosvitských novín, ktorí mi nesmierne pomáhali – sadli sme si i ľudsky,
a to je naozaj dôležité. Aj vďaka nim budem na túto časť môjho života spomínať
len v tom najlepšom.

S kolegom z ochotníckeho Divadla
Commedia v Poprade Vladom Benkom.
dzať v ústrety. Lebo ich spokojnosť je moja
najväčšia odmena. To nie je práca na 8 hodín – sú to večery, víkendy, tu sa nedá na
konci pracovnej doby hodiť pero, vypnúť
počítač a utekať domov. Ale sama som si
zvolila takúto cestu. Veľmi dôležitá je podpora môjho skvelého manžela Františka,
ktorý je dušou „kultúrnik“, takže mi rozumie a moje časté domáce absencie mi toleroval. Mám päť skvelých priateliek, s kto-
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rými tvoríme „babinec“. Sem-tam spolu
vyrazíme, spolu sa narehoceme, vyplačeme,
vypočujeme a ideme
ďalej v ústrety bežným
dňom.
l A bude sa z toho
tempa vôbec dať
poľaviť?
Viete, každý z nás
má svoje limity. Dnes
už počujem svoje telo,
ktoré mi hovorí – stačilo. Je toho toľ ko, čo
by som chcela ešte
urobiť, zažiť... Ale vo
vlastnej „réžii“. Určite
sa však nudiť nebudem.

Tak takto ju Sviťania poznajú asi najlepšie.... ako moderátorku početných kultúrno-spoločenských akcií...

l Hrávate v divadle, moderujete...
Mávate trému?
Mám. Celý život, aj keď to možno nevidieť. Vždy je tam vo vnútri pocit obrovskej
zodpovednosti, ktorá vekom rastie, ale je
zaujímavé, že s prvým výstupom na javisku
tréma opadne a cítim sa fajn. Všetko ma
tam prestane bolieť, lebo sa absolútne
sústredím na svoj výkon. Je to zaujímavé,
ale potvrdili to i mnohí profesionálni
umelci. Šepkára som v živote nemala, ani
v divadle, takže ak príde „okno,“ pomôže
len improvizácia.
l Mali ste v živote nejaký vzor?
Je to celá generácia moderátorov a hercov z mojich začiatkov, z ktorých už mnohí
nie sú medzi nami. Ale i medzi súčasnými
objavím sem-tam skutočné osobnosti a talenty. Nikdy som sa však nesnažila niekoho napodobňovať.
l Váš manžel je známy maliar – máte
aj vy ambície maľovať?
Tak to teda nie. Objavila som však výbornú vec – antistresové omaľovánky,
ktoré ale určite vystavovať nebudem. Je
to fajn relax.
l Pozeráte sa v týchto dňoch skôr
dozadu, rekapitulujete, rozmýšľate, čo
mohlo byť inak, alebo skôr plánujete
budúcnosť?
Neobzerám, nehodnotím, lebo viem,
že je to nemenné. A ani nič neľutujem.
Radšej si opatrne snívam o tom, čo
príde...
l Zmenu z „musím“ na „chcem“ vám
mnohí závidíme...
A viete, že i ja si to závidím?
l Ak by ste si mali vybrať akýkoľvek
vek, koľko by ste mali rokov?
Som presvedčená, že každý vek má
svoje čaro. Dokonca i šesťdesiatka. Veď
je to dar! V živote som sa toľ kokrát stretala so smrťou pri stovkách pohrebov, odprevadila som na poslednú cestu už toľ ko
mojich mladých kamarátok, či detí! Nie je
teda úžasné, že sa ešte môžem tešiť z každého rána? Ak by som si však čosi mohla

ešte raz želať, tak zdravé a bezbolestné
nohy. Musí to byť úžasné – chodiť, či behať
bez bolesti!
l A keby ste teraz končili strednú
školu, kam by smerovali vaše kroky?
Bavilo by ma sedieť za mikrofónom v serióznom rozhlase, kde by som mala svoju
reláciu. Ale určite by to bola cesta, kde
by som mohla pomáhať a robiť radosť
iným. A tým i sebe.
l Väčšina bývalých kolegýň, ktoré si
užívajú „zaslúženú dovolenku,“ nevie
kam skôr skočiť. Vyzerá to tak, že keď
sa slovo „dovolenka“ spojí so slovom
„žena,“ vždy je z toho nakoniec tvrdá
drina...
Tak toho sa nebojím. Mám dcéru, ktorá
žije v zahraničí – teším sa na pobyty u nej,
chcela by som sa naďalej venovať divadlu,
s manželom brázdiť po Slovensku – veď
toľ ko miest a kútov ešte nepoznám,
chcem konečne pravidelne cvičiť a čítať –
to všetko nepovažujem za drinu, ale radosť. Len aby bolo zdravie, to je najdôležitejšie.
l Čo máte na svojej práci najradšej?
Pestrosť akcií, široký záber aktivít, rozdávanie radosti iným a ľudí ako takých.

Nela Gloriková
s ocenením sv. Gorazda
Úspešní reprezentanti Slovenska
v medzinárodných vedomostných,
športových i umeleckých súťažiach,
ako aj v predmetových olympiádach
si 14.novembra z rúk ministra školstva Petra Plavčana prevzali v Bratislave Pamätné listy sv. Gorazda.
Ocenenie si odniesli aj tí, ktorí zachránili život iným. Tento rok dostalo ocenenie spolu 79 študentov
stredných a vysokých škôl a nás
teší, že medzi nimi bola i talentovaná Nela Gloriková zo Svitu za
prácu o vodnárovi potočnom, ktorej
sa venovala od ZŠ Mierová vo Svite
celé 4 roky. Blahoželáme!

l Sviťanom budete veľmi chýbať...
Vo Svite som pracovala takmer celý život. Zažila som 7 primátorov, desiatky kolegov, stovky podujatí a stretla obrovské
množstvo vzácnych ľudí. Osud bol ku mne
milostivý, lebo som svoju prácu i ľudí
okolo seba skutočne milovala. A chcem
veriť, že to bolo vidieť a cítiť. Ďakujem
všetkým, ktorí mi pomáhali. Nemôžem ich
menovať – bola by to plejáda ľudí, ale oni
sa v nej nájdu. Aj keď už 24 rokov bývam
v Poprade, ostala som Sviťankou a na tom
sa nič nezmení.
s s s

Azda najviac vystihuje Veroniku a jej
vzťah k Svitu prianie, aby na jej miesto
nastúpil niekto, kto bude túto prácu
milovať tak ako ona...
Andrea Tichá

Slávnostné odovzdanie ocenení
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c NARODILI SA

Bianca Tkáčová, Barbora Michalíková,
Jakub Lukáč, Dominik Štefan Šabľa,
Matias Mikluš, Jakub Koky, Sebastián
Lengyel, Jakub Čelko, Matias Kozubík,
Zuzana Loulová, Hugo Slavkovský, Kristína Franková, Erik Jurík, Melánia Huličárová

Y MANŽELSTVO UZATVORILI

Milan Petečel a Mária Frančáková, Vladislav Gurecký a Lea Murinová, Ján
Omasta a Jana Koleková, Peter Žolna a
Eva Ovčariková, Ľuboš Klein a Lucia Sýkorová, Dušan Pčola a Denisa Baloghová

Začiatkom októbra sa opätovne, po 4-ty krát stretli absolventi bývalého OU n.p. Tatrasvit. Činia tak od roku 2011, kedy sa prvý krát stretli po 57. rokoch. Stretnutia sú mimoriadne priateľské a oživujú spomienky na roky dávno minulé. Na foto najstaršieho80-ročného člena A. Petrova (3. rad, prvý sprava) sú absolventi ročníka 1953/54, ako
aj mladší, ktorých sa podarilo osloviť. Keď nám osud dožičí, o rok sa stretneme opäť.
Ako hovorí veršík básnika: „ Netreba skladať verše ani rýmy, treba sa porozprávať slovami úprimnými. Netreba hľadať krásne slová, stačí sa stretnúť o rok znova. A. Petrov

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
- november

70 ROKOV
Magdaléna Kolesárová, Terézia Bulíková,
Stanislav Griga, Peter Šaling, Margita
Vojsovičová
75 ROKOV
František Kuruc, Ervín Krompaščík, Anna
Budzáková, Katarína Ferenčáková, Irena
Nosková
80 ROKOV
Anna Eštvaniková, Anna Kollárová, Michal Hnatko, Štefan Hlavatovič, Bartolomej Seman
85 ROKOV
Marta Tomášová, Alžbeta Šavelová,
František Hrablay
91 ROKOV
Helena Jozefčáková

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Rudolf Novotný (69), Ján Kôra(87), Ingrid
Kulíková (46), Eduard Giblák (63), Milan
Pásztor (65), Terézia Lednická (72), Helena Šimíčková (93), František Podolský
(80), Juraj Legát (48) a Ján Madzin (58).
AK SI NEŽELÁTE
V prípade, že si neželáte, aby sa Vaše jubileum,
sobáš, resp. narodenie dieťaťa zverejnilo v tejto
rubrike, prosíme o oznámenie v redakcii – MsÚ,
č. dv. 116, č. t. 7875 114.

= POĎAKOVANIE
V utorok 29. novembra
2016 sme sa navždy rozlúčili s našou drahou mamkou
a babkou
TERÉZIOU LEDNICKOU.
Ďakujeme všetkým, ktorí ju
prišli odprevadiť na poslednú cestu a zmierniť náš
žiaľ prejavmi sústrasti a kvetinovými darmi. Zvlášť ďakujeme V. Žoldákovej, M. Ištvánikovej a P. Čapóovi, Pohrebným službám Svit a Dychovej
hudbe Sviťanka.
Syn Branislav a dcéra Janka s rodinou

Ďakujeme touto cestou
všetkým, ktorí sa podieľali
na dôstojnej rozlúčke s našim bratom
RUDOLFOM NOVOTNÝM,
ktorý nás opustil vo veku
69 rokov – vďaka patrí Veronike Žoldákovej z MsÚ,
Pohrebným službám Svit
a DH Sviťanka. Všetkým
prítomným ďakujeme za
prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Sestry Marta
a Kristína s rodinou

INZERCIA
ZAMESTNANCI – ŽIVNOSTNÍCI
– DÔCHODCOVIA
POŽIČKY JEDNODUCHO
DO 6 000,- €
TERAZ AKCIA – BEZ ÚROKOV !
0949 604 294
Poprad, Nám.sv.Egídia, budova INTES,
2. posch.
www.wavreal.sk
Kúpim 3-izbový byt alebo domček vo
Svite, resp. vymením za 2-izbový byt
vo Svite. Č.t. 0918 218 812
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Vianočné prianie 2016
Pred sviatkami v hojnejšej
miere navštevujeme obchody. Obzeráme si rôzne
výrobky, otáčame si ich v rukách asi zo všetkých strán.
Občas sa snažíme prečítať
aspoň niekoľ ko riadkov
drobných písmen, ktoré nám
o výrobku môžu povedať
niečo viac. Okrem iného nás
môže zaujať aj krajina pôvodu. Krajina pôvodu môže
vrhnúť na výrobok nové
svetlo.
Na Vianoce slávime narodenie Mesiáša. Jeho meno
je Ježiš Nazaretský. Aj o krajine jeho pôvodu by sme vedeli čo – to povedať. Kto by
nepočul o Betleheme? Omnoho viac nás však zaujíma

PROGRAM RÍMSKOKATOLÍCKYCH OMŠÍ

jeho božský pôvod. On je totiž: „Boh z Boha, Svetlo zo
Svetla“. Tak hovorí nicejskocarihradské vyznanie viery.
Táto správa vrhá na zmysel
nášho života nové svetlo. Je
to nová nádej, že prichádza
Boží Syn, ktorý prináša vykúpenie a dvíha naše srdcia k
perspektíve večného života.
Nikto iný toto nedokáže, iba
Ten, koho poslal Nebeský
Otec.
Všetkým obyvateľom Svitu
vyprosujeme, aby im prítomnosť pravého Svetla ukázala
cestu od betlehemských jasieľ až k večnému príbytku.
Štefan Vitko, farár
Pavol Drdák, kaplán
Vladimír Malec, kaplán

DÁTUM:

DEŇ:

SVIT: (hod.)

11.12.2016 Nedeľa 7:00 9:00 18:00

d

+ Pri sv. omši o 9:30 odovzdajú skauti Betlehemské
svetlo skautom z Poľska, ktorí
ho budú niesť ďalej.
+ O 14:30 bude pobožnosť,
pri ktorej bude vyložená Sviatosť Oltárna na tichú adoráciu
do 18:00 hod.

18.12.2016 Nedeľa 7:30 10:30 18:00
24.12.2016 Sobota 7:00

25.12.2016 Nedeľa 0:00 7:30 10:30 18:00
26.12.2016 Pondelok 7:30 10:30
27.12.2016 Utorok 7:00 18:00
28.12.2016 Streda 7:00 18:00
31.12.2016 Sobota 7:00 17:00

+ Pred polnocou budú v
oboch kostoloch krátke pobožnosti.

POD SKALKOU
9:00

9:00
7:00
0:00 9:00
9:00
17:00
17:00
17:00

Počas Vianočných sviatkov bude koledovanie Dobrej Noviny (26.12. 2016 vo Svite pri všetkých sv. omšiach a Pod
Skalkou 1. 1. 2017 pri sv. omši) a požehnávanie príbytkov
(vo Svite v dňoch 27. – 29. 12. 2016 a 1. 1. 2017
a Pod Skalkou 7. 1. 2017).

1.1.2017
5.1.2017

Štvrtok 7:00 18:00

Predvečný Boh

6.1.2017

Piatok

7:30 10:30

9:00

7.1.2017

Sobota 7:00 18:00

7:00

8.1.2017

Nedeľa 7:30 10:30 18:00
9:00
+ O 14:30 hod. budú v oboch

d

Otec zakázal svojmu štrnásťročnému synovi televíziu a počítačové hry. Bol to už nevyhnutný a posledný krok, ako syna
priviesť k zamysleniu sa nad sebou. Syn sa samozrejme vzbúril.
Prestal s otcom rozprávať. Rozhorčený napísal otcovi list, kde
si vylial svoju zlosť a nechal ho na nočnom stolíku. Otec si
ráno prečítal list plný synových výčitiek. Po prečítaní si sadol
za stôl, vytiahol papier a tiež napísal list. Bola v ňom vlastne
iba jedna veta: „Pamätaj, drahý môj syn, že som starší od
teba o 27 rokov, preto vidím dopredu o toľ ko viac ako ty. S
láskou, Tvoj otec.“
Boží Syn sa stal človekom. Prišiel ako malé nevinné dieťa.
Ale on je tiež predvečný a nekonečný Boh. On vidí a pozná
oveľa viac ako my. Prichádza, aby nám poradil. Chce nenápadne s láskou prehovoriť do nášho života. Volá nás k sebe,
lebo vie, že je to pre nás najlepšie.
Vyprosujem Vám všetkým požehnané chvíle s betlehemským Dieťatkom.
o. Marek Kaľata, správca farnosti

Chrám sv. Cyrila a Metoda – Gréckokatolícka cirkev

18. december
(Nedeľa svätých otcov)
13.30– Svätá spoveď
24. december
(Predvečer Narodenia Pána) 08:00– Svätá liturgia
14:00 – Veľ ká večiereň
20:00 – Veľ ké povečerie s lítiou
25. december
(Narodenie nášho Ježiša Krista) 10:00 – Svätá liturgia,
myrovanie
26. december
(Zbor Presvätej Bohorodičky)
08:00 – Svätá liturgia
27. december
(Svätý prvomučeník Štefan)
10:00 – Svätá liturgia
31. december
(Ukončenie sviatku Kristovho narodenia)
10:00 – Svätá liturgia, Ďakovný akatist
1. január 2017
(Obrezanie Pána) 10:00 – Svätá liturgia, myrovanie
5. január 2017 (Predvečer Bohozjavenia)
17:00 – Večiereň so svätou liturgiou
6. január 2017 (Bohozjavenie Pána Ježiša Krista)
10:00 – Svätá liturgia, myrovanie

d

Nedeľa 7:30 10:30 18:00

+ v tento deň bude prvopiatkové spovedanie chorých.
+ Pri všetkých sv. omšiach bude
požehnanie trojkráľovej vody).
+Všetky sv. omše sa zakončia
prvopiatkovou pobožnosťou.
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9:00
17:00

+ po rannej sv.
+ Ranná sv. omša o 7:00 bude
spojená s fatimskou pobožnosťou. omši sa pôjdu požehnávať príbytky
Pod Skalkou

kostoloch prvonedeľné pobožnosti.

Ó ty vianočný čas preradostný

d

„Ó ty vianočný čas preradostný, milosť prinášaš všetkým nám.
Svet vo tmách chodil, Pán sa narodil: radujme sa, radujme sa kresťania!
Ó ty vianočný čas preradostný, lásku prinášaš všetkým nám.
Kristus sa znížil a nás povýšil: radujme sa, radujme sa kresťania!
Ó ty vianočný čas preradostný, pokoj prinášaš všetkým nám.
Boh je zmierený, sme vykúpení: radujme sa, radujme sa kresťania!“
Piesňou z nášho Evanjelického spevníka chcem k prichádzajúcim Vianociam pozdraviť všetkých čitateľov a priať im milosťou, láskou a pokojom naplnené sviatočné dni, mnoho radosti i veselosti a v novom
roku 2017 šťastie, zdravie, silu, Božie požehnanie pre každý deň.
Daniel Midriak, evanjelický farár

d

Bohoslužby v Evanjelickom kostole
v 2. polovici adventu a cez sviatky:

18.12.2016
22.12.2016
24.12.2016
25.12.2016
26.12.2016
31.12.2016
1.1.2017
6.1.2017

4. adventná nedeľa 8.15 h
služby Božie
16.30 h spoveď a Večera Pánova
štvrtok
16.30 h spoveď a Večera Pánova
Štedrý večer
16.30 h služby Božie
1. slávnosť vianočná 8.15 h služby Božie
2. slávnosť vianočná 8.15 h služby Božie
Starý rok
16.30 h služby Božie
Nový rok
8.15 h služby Božie
Zjavenie Krista Pána 8.15 h služby Božie

d
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Zober knihu, nie tablet

V mesiaci november sme mali v knižnici zaujímavé podujatie, ktoré pripravili ako svoju školskú prácu študenti Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva zo Žilinskej univerzity v Žiline. Akcia pod názvom “ Zober knihu, nie
tablet“ bola určená štvrtákom a piatakom základných škôl.
Žiaci obidvoch škôl mesta
plnili rôzne úlohy, zamerané na
vyhľadávanie kníh i konkrétnych informácií. Za úlohu mali
zistiť, či nám internet nahradí
knihy a knižnice. Deti prišli na
to, že pomocou tabletu síce
nájdeme základné informácie
o knihe, ale konkrétne rozprávky, príbehy, či celé texty
kníh sa na internete väčšinou
nenachádzajú. To
potešilo
samozrejme nás knihovníkov a dúfame, že

JUDr. Eve Čabrovej, Dr. z Popradu, za knižné dary obyvateľom mesta i okolia, a všetkým
čitateľom za ich priazeň.
Za celoročnú výbornú spoluprácu ďakujeme obidvom
MŠ a ZŠ mesta, SOŠ, ŠZŠ, ZUŠ,
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SZUŠ Fantázia, CVČ i všetkým
spoločenským organizáciám, pracujúcim v meste. Tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu a stretnutia
v novom roku, a všetkým prajeme
čarovné Vianoce a šťastný celý
rok 2017.
D. Šipošová

knihy a knižnice budú pre všetkých ešte dlho nenahraditeľné.
Zároveň by sme chceli pozvať
obyvateľov mesta na 2 výstavy,
ktoré sme pre nich pripravili
v mesiaci december: výstavu
Najkrajšie kalendáre Slovenska
za rok 2016 a výstavu ilustrácií
a karikatúr Miroslava Regitka.
Kolektív knižnice by rád
touto cestou poďakoval za finančné dary sponzorom: Ing.
Mgr. Andrei Siekelovej z Košťan nad Turcom, Spolku nezávislých donorov z Bratislavy,

Čo som komu urobila?! – krst knihy v Metskej knižnici

Tiež sa vám zdá, že vám vaše odrastajúce dieťa pripravuje
ťažké chvíle? Že podrobuje vaše nervy náročným záťažovým
testom? Pristihujete sa pri tom, ako s tvárou obrátenou
k oblohe zúfalo voláte: Čo som komu urobila?!

Presne taký názov nesie
druhá kniha autorky Andrey
Tichej, ktorú slávnostne pokrstili v Mestskej knižnici.
Knižku za prítomnosti viceprimátora MsÚ Ivana Zimu a
hostí symbolicky pokrstila
dcéra autorky Tamara, ktorá
bola zdrojom inšpirácie.
Ukážku, na ktorej sa prítomní dobre zasmiali, prečítala Veronika Žoldáková z odboru kultúry MsÚ. Na krste sa
zúčastnila aj ilustrátorka, študentka Akadémie umenia v B.
Bystrici Monika Voláková.
Kniha regionálnej autorky,
ktorá pracuje v a. s. Chemosvit ako prekladateľ ka, Čo som komu urobila?! je voľným pokračovaním predchádzajúcej knižky Čo si to za matku?!, ktorá si rýchlo našla
svojich čitateľov. Obe knižky sú o strastiach i radostiach pri výchove
dieťaťa a neskôr dospievania, tematiky, ktorá je nám všetkým blízka.
Autorka má sympatický nadhľad a poviedky sú vtipne vypointované.
Kúpiť si ju môžete aj v Mestskej knižnici vo Svite, alebo v Christianii
v Poprade.
-epo-

Na obr. zľava Andrea Tichá, Monika Voláková a vedúca Mestskej knižnice Daniela Šipošová.
Foto: Karol Nowak

Diamantová Janského plaketa

Záchrana života, darovaním najcennejšej tekutiny, je viac ako
prejav ľudskosti. Takýto humánny čin je hodný významnej pozornosti, ktorej sa mnohonásobným darcom krvi dostalo slávnostným oceňovaním 25.11. na Mestskom úrade v Poprade.
Slovenský Červený kríž oceňuje bezpríspevkové
darovanie krvi plaketou profesora MUDr. Jana Janského. Takejto pocty sa dostalo aj občanom nášho
mesta.
Bronzovú Janského plaketu za 10 násobné darovanie krvi získali: pani Andraššáková Martina,
Ilavská Vlasta Ing., Ivančáková Soňa, Kokoruďová
Monika Mgr., Kováčsová Karolína, Maličká Monika, Mýtniková Darina, Niková Monika Ing., Faix
Tomáš, Herich Róbert Ing., Kic Rastislav, Koch
Stanislav, Lichvár Martin, Niko Karol Ing., Skubeň
Jozef, Šimon Ladislav, Babčák Peter, Klein Miroslav, Nedorščík Daniel Ing.
Zlatou Janského plaketou za 20 odberov bol odmenený pán Juraj Kopčák. Diamantovú Janského
plaketu za 60 odberov získal pán Ján Ivančák (na
obr. 2.zľava) Darcom ďakujeme a prajeme veľa zdravia.
-LM-
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Polícia varuje: pozor na podvodníkov

Chodec je vždy slabší, musí sa chrániť.V poslednom čase
často počujeme z médií o rôznych podvodoch, praktikách
podvodníkov a zlodejov. Ohrození sú najmä starší ľudia, za
ktorými sú rôzni podvodníci bez kúska cti v tele ochotní
dôjsť až k nim do bytu. Preto Polícia pripravila zopár rád,
ako sa pred týmito ľuďmi ochrániť.
Ako si zabezpečiť majetok
Starostlivo si zamykajte dvere
a zatvárajte okná, nezabúdajte
ani na podkrovie, poschodie,
malé strešné okná a pivničné
okná. A to aj v čase vašej krátkej
neprítomnosti.
n Neschovávajte kľúče v poštových schránkach, v kvetináčoch
alebo pod rohožkou. Namiesto
toho si nechajte rezervný kľúč
u dôveryhodného suseda alebo
priateľa.
n Nikdy neotvárajte dvere, pokiaľ
sa nepresvedčíte, kto je za nimi.
⁃ Odporúčame namontovať si na
dvere panoramatické kukátko
a poistnú retiazku.
n Neznámych ľudí nepúšťajte
nikdy do bytu.
n Ak je váš dom osamelo stojaci,
zvážte namontovanie domáceho
alarmu, ktorý poskytuje núdzové
zabezpečenie proti krádeži a požiaru.
n Počas vašej dlhodobejšej neprítomnosti (napr. návšteva príbuzných) požiadajte príbuzných,
dôveryhodných susedov alebo
známych, aby vám pravidelne vyberali poštovú schránku a občas
skontrolovali neporušenosť bytu.
Nezaťahujte okná bytu roletami
– dávate tým na vedomie, že nie
ste doma.
n Dbajte na dobrú viditeľnosť
vstupu do domu. Zlodej vždy
n

uprednostňuje „maskovaný“ prístup kríkmi či stromami, pretože
sa cíti byť dobre krytý.
⁃ Pre prípad, že by vás vykradli,
je vhodné mať odfotené cenné
veci, spísané výrobné čísla a pod.
Tieto informácie pomôžu polícií
v pátraní a uľahčia vaše jednanie
s poisťovňami pri likvidácii poistnej udalosti.

nie je od obchodníkov protizákonné!
n Ak vám zazvoní opravár, pracovník úradu, či iných služieb (odpočet plynu, elektriky a pod.) nechajte si predložiť jeho služobný
preukaz alebo ešte lepšie, zavolajte na úrad alebo inštitúciu, na
ktorú sa pracovník odvoláva.
V prípade akýchkoľvek pochybností trvajte na tom, že o ponúkanú službu nestojíte.
n Dôležité telefónne čísla (polícia, lekár, hasiči, blízki, susedia
a pod.) majte viditeľne blízko telefónu, aby ste mohli čo najrýchlejšie privolať pomoc.
n
Nedovoľ te nikomu, aby vás
nútil niečo podpísať – dohodu
o poistení, dohodu o kúpe či predaji hnuteľného a nehnuteľného
majetku. Závažné rozhodnutia
o vašom majetku konzultujte
s právnikom, nechajte si poradiť
od vierohodných osôb. Väčšina
inštitúcií a nevládnych organizácií,
ktoré poskytujú pomoc seniorom, ponúkajú i bezplatnú právnu
poradňu.

Ako sa vyhnúť podvodom
Podvodníci využívajú rôzne zámienky, aby sa dostali k vašim
peniazom. Chcú vniknúť do
vášho bytu a pokiaľ od vás nevylákajú peniaze priamo, ovládajú
veľa spôsobov, ako vás okradnúť.
n Nedôverujte neznámym ľuďom
a nikoho cudzieho nevpúšťajte
do svojho bytu!
n Nedajte sa nachytať na nič, čo
znie až príliš dobre – vysoké zisky
za vložené peniaze, „výhodné“ kúpy, fantastické
dovolenky s ubytovaním zaDôležité tf. čísla
darmo, zázračné lieky, záPOLÍCIA
158
sielkové služby s p.o.boINTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ
xami a iné podľa schémy
SYSTÉM
112
„nízky risk – vysoký zisk“.
n Nikdy nikomu telefonicky
MESTSKÁ POLÍCIA
nehovorte čísla vašej kre0905 636 715
ditnej karty, občianskeho
ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ
preukazu, telefónnej karty,
SLUŽBA
155
číslo poistky alebo číslo
HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ
vášho účtu v banke. ZisťoZBOR
150
vanie týchto čísel na overen

Denník polície

n 1. novembra na Sviatok všetkých svätých Mestská polícia vo Svite vykonávala
zvýšený výkon služby v rámci prevencie riadenia dopravy v okolí cintorína, Domu
smútku a priľahlých parkoviskách z dôvodu
väčšieho počtu vozidiel a osôb. Nebolo zaznamenané narušenie verejného poriadku
a pravidiel cestnej premávky.
n 2. novembra hliadka MsP v súčinnosti
s OO PZ Svit preverovala oznámenie o krádeži bicykla z priestorov pohostinstva. Po
príchode na miesto bolo zistené, že oznamovateľ je značne pod vplyvom alkoholu.
Nepamätal si, kde odložil svoj bicykel.
n 10. novembra bola privolaná hliadka
MsP na SOŠ vo Svite, kde dochádzalo k neadekvátnemu správaniu sa žiakov tejto školy.
Bol s nimi vykonaný pohovor a upozornenie
za prítomnosti pedagógov a matky jedného
z nich.
n 10. novembra hliadka MsP riešila na Ul.
Jilemnického oznámenie o rušení nočného

pokoja hlučnou hudbou. Po príchode na
miesto hliadka občana napomenula a následne niekoľ kokrát prekontrolovala stav..
n 11. novembra bolo hliadke MsP telefonicky oznámené, že na Ul. SNP leží osoba.
Po príchode na miesto sa osoba sťažovala na
bolesť nôh a javila známky podchladenia.
Hliadka poskytla prvú pomoc a privolala RZP.
n 15. novembra bolo hliadke MsP oznámené, že na Ul. Štúrovej na chodníku leží
starší muž. Po príchode na miesto bolo zistené, že ho napadla skupina rómskych žien.
Hliadka v súčinnosti s OO PZ Svit vykonala
pátranie po podozrivých páchateľ kách. Vec
realizuje OO PZ Svit.
n 19. novembra bola hliadka MsP privolaná do časti Pod Skalkou, kde dochádzalo
k prevracaniu smetných nádob. Hliadka prekontrolovala lokalitu, pohyb podozrivých
osôb nebol zistený. Policajti zabezpečili vrátenie smetných nádob na miesto.
n 23. novembra bola hliadka MsP požiadaná detskou lekárkou, aby sa dostavila na
zdravotné stredisko. Po jej príchode bolo
zistené, že skupina občanov z obce Batizovce sa správa nevhodne a hlučne. Hliadka

V skratke
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n Vianočný predaj rýb
Aj tohto roku si počas Vianočných sviatkov môžete pochutnať
na tradičnej rybe z nášho Rybného hospodárstva vo Svite Pod
Skalkou. Oznamujeme vám, že
čerstvého pstruha a kapra si môžete zakúpiť v lokalite známej
ako „rybníky“ Pod Skalkou od
15. do 23. decembra (okrem nedele) v čase od 10:30 do 16:30.
V sobotu 17. 12. 2016 bude
tento predaj prebiehať od 10.
do 14. hod.
n Živé vianočné stromčeky
Vôňa živého vianočného
stromčeka mnohým z nás pripomína detstvo a tak počas Vianoc
siahneme radšej po živom ako
po umelom stromčeku.
Technické služby mesta Svit
ako každý rok, aj tieto Vianoce
po sviatku Troch kráľov budú
zbierať staré stromčeky a likvidovať ich v Kompostárni.
Touto cestou prosíme občanov, aby stromčeky vyhadzovali
ku smetným nádobám bez kovu
a zbytkov vianočných ozdôb,
z dôvodu, že stromčeky sa dávajú do štiepkovača.
n Kladenie vencov
ZO SZPB a Mesto Svit vás pozývajú na pietny akt kladenia
vencov pri príležitosti 72. výročia
oslobodenia nášho mesta v piatok 27.1.2017 o 13:30 pri Pamätníku padlým v parku pri
Spolcentre.

vykonala pohovor pre ich neadekvátne správanie. Zdravotné stredisko bolo počas služby
viackrát kontrolované, pričom ďalšie narušenie poriadku nebolo už zistené.
n 26. novembra bola hliadka MsP Svit požiadaná hliadkou MsP Poprad o spoluprácu
pri vyhľadaní občana Popradu, ktorý býva
vo Svite a v byt. dome v Poprade zanechal
svoje osobné veci. Hliadka uvedenú osobu
kontaktovala a zabezpečila komunikáciu
s príslušníkom MsP Poprad, kde bol dohodnutý termín vypratania vecí.
n 26. novembra bola hliadka MsP v rámci
súčinnosti požiadaná hliadkou OO PZ Svit
o preverenie dopravnej nehody na Ul. Štúrovej č. 48. Po príchode na miesto bolo zistené, že vodič spôsobil dopravnú nehodu
a narazil do stromu. Hliadka zaistila a zabezpečila miesto nehody do príchodu hliadky
OO PZ Svit. Vodič bol pod vplyvom alkoholu.
n 29. novembra bolo hliadke MsP Svit oznámené dlhodobo zaparkované osobné motorové vozidlo na parkovisku pred poštou.
Hliadka MsP preverovaním zistila majiteľa
a dohodla s ním odpratanie vozidla.
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Seniori hodnotili rok
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Predvianočné obdobie je nielen plné príprav na najkrajšie sviatky
v roku rodinách, ale i na koncoročné bilancovanie na pracoviskách,
hodnotenie svojich plánov či predsavzatí.
Takúto možnosť
využili aj členovia výboru ZO JDS vo
Svite, ktorí v Klube
seniorov Bôrik Pod
Skalkou zhodnotili
svoje celoročné aktivity. Zúčastnil sa aj
predseda Klubu ABŠ
V. Vlha, predsedníčka ZO SZZP Ing.
Ľ. Kuzmíková, tajomníčka ZO SZPB
A. Hanzlíková a predseda Klubu seniorov Bôrik A. Tokár. Výbor kladne hodnotil vzájomnú
spoluprácu, ktorá by mala byť prospešná pre seniorov v meste Svit aj
v roku 2017.
Výbor ZO JDS ocenil dlhoročnú spoluprácu s mestom Svit, osobitne
s Veronikou Žoldákovou. Veľmi úspešná je spolupráca aj s Chemosvitom, a. s., konkrétne s Ing. Petrom Tomečkom a redaktorkou podnikových novín Chemosvit a novín mesta Svit PhDr. Evou Potočnou.
Jednou z prvých akcií ZO JDS v roku 2017 bude v spolupráci s organizáciami na území mesta novoročné stretnutie seniorov v stredu 25.
1. 2017 o 15:00 v Spolcentre s predstaviteľmi mesta, podnikov a inštitúcii. Toto už tradičné stretnutie, kde v programe budú ocenené
osobnosti z radov seniorov, kultúrny program, sa počíta aj s hudobnou
produkciou. Záujemcovia z radov seniorov sa musia prihlásiť u predsedov organizácii do 4. 1. 2017. Mgr. M. Jurčák, predseda ZO JDS Svit

Magdalénka bodovala

Stolný tenis v podaní seniorov

Vianočný stolnotenisový turnaj prilákal v sobotu, 10.12. seniorov do malej telocvične
Iskra Arény vo Svite. Turnaj organizovala ZO JDS vo Svite v spolupráci s MŠK
Adento Svit po prvýkrát.
Predseda ZO JDS Mgr. Miroslav Jurčák
Vianočného turnaja sa zúčastnilo 17 súťažiacich v kategórií mužov a žien, pričom hodnotil turnaj pozitívne: „Seniori si zašporúčasť mužov bola podstatne väčšia. Víťazom tovali, zabavili sa. Keďže sme turnaj organimužskej kategórie sa stal Milan Suranovský, zovali prvýkrát, nevedeli sme, koľ ko seniov kategórii žien si prvenstvo odniesla Mária rov bude mať záujem prísť a zahrať si.
Uhríková. Športové podujatie sa nieslo Z tohto uhla pohľadu som rád, že to takto
v priateľskej atmosfére, víťazi si domov od- dopadlo a verím, že budúci rok športové
turnaje prilákajú omnoho viac seniorov.“
niesli diplomy a športové poháre.
Dominika Pacigová

Český halový pohár mladých hasičov
v behu na 60 m cez prekážky pokračoval
tretím záverečným kolom, ktoré sa konalo
26. novembra 2016 v Ostrave. V celom
ročníku Českého halového pohára malo
zastúpenie aj mesto Svit. Magdaléna Štinčíková súťažila za Dobrovoľný hasičský
zbor mesta Svit.

Magdalénka sa spomedzi takmer
140 mladších dievčat prebojovala s časom 15,40 s do semifinále, kde si svoj
osobný rekord ešte raz zlepšila na
15,02 s a obsadila konečné 8. miesto.
V celkovom hodnotení Českého halového pohára (Jablonec n.N. v marci
2016, Praha a Ostrava v novembri
2016), ktorého sa zúčastnilo 236 mladších dievčat (do 11 rokov) skončila
Magdalénka na 13. mieste, ako najlepšia medzi 9-ročnými dievčatami. -red-

Vicemajstri sveta v nohejbale

18. až 20. novembra 2016 bolo Brno v Českej republike dejiskom svetového šampionátu
v nohejbale. Medzi 19 krajinami sveta štartovala aj slovenská reprezentácia, v ktorej nechýbali Sviťania Igor Hulín ml. a Marek Hulín. V napínavom finálovom zápase trojíc sa
stretli s Českou republikou, ktorej podľahli v pomere 1:2. Bratom Hulínovcom gratulujeme
k úžasnému umiestneniu a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho mesta.
-LM-
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Podtatranská žiacka hokejbalová liga U10
„Zober loptu, nie drogy“ - Svit 2016/2017

PRIEBEŽNÉ UMIESTNENIE V PŽHbL U10 PO 3. KOLE:
1. ZŠ Batizovce
4 4 0 0 30: 3 8b
2. ZŠ Mierová Svit
4 4 0 0 13: 5 8b
3. ZŠ Štrba
5 3 0 2 19:17 6b
4. ZŠ Liptovská Teplička 5 2 0 3 24:19 4b
5. ZŠ Komenského Svit 4 1 0 3
2: 7 2b
6. ZŠ Spišská Teplica
4 1 0 3
4:13 2b
7. ZŠ Lučivná
4 0 0 4
2:30 0b
Bodovacia súťaž strelcov PŽHbL U10 sezóny
2016/2017, priebežné umiestnenie po 3. kole:
1. Jozef Pačaj 15, ZŠ Batizovce
2. Daniel Smolár 12, ZŠ Liptovská Teplička
3. Juraj Vaščák 10, ZŠ Štrba
Rasťo Tančák 10, ZŠ Batizovce
4. Nicolas Majer 5, ZŠ Mierová Svit
Viliam Pitoňák 5, ZŠ Liptovská Teplička
5. Matúš Milan 4, ZŠ Liptovská Teplička
6. Marko Capák a Stanislav Černohorský 3,
ZŠ Mierová Svit
Kevin Čonka 3, ZŠ Batizovce
Matúš Barilla 3, ZŠ Štrba
7. Alex Mucha 2, ZŠ Liptovská Teplička
Matej Šterbák 2, ZŠ Štrba
Šimon Straka 2, ZŠ Spišská Teplica
8. Erik Šterbák, Marián Štrauch
a Marek Kováč 1, ZŠ Štrba
Filip Šleboda a Valér Dlugoš - 1,
ZŠ Spišská Teplica
Ján Gábor a Ján Benko 1, ZŠ Batizovce
Alex Kopáč 1, ZŠ Liptovská Teplička
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Jaroslav Čonka a Adrián Kotlár 1, ZŠ Lučivná
Matúš Bučina Patrik Igračák 1, ZŠ Komenského, Svit
Adam Pažický a Dominik Faix 1. ZŠ Mierová,
Svit

d
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PhDr. Ladislav Kalasz,
riaditeľ OZ Zober loptu, nie drogy
za organizáciu PŽHbL U10

Dôležité zápasy basketbalistov
Slovenská basketbalová liga pokračuje veľmi rýchlym tempom a pri odohraní zápasov streda – sobota majú diváci možnosti športového vyžitia
častejšie. Basketbalisti BK Iskry Svit v 49. týždni odohrali dva zápasy na
domácej pôde a to s úspešným výsledkom.
V stredu 7. 12. vyhrali nad Handlovou 83:74, kde podal dobrý výkon reprezentant Portorika Gonzáles v drese Svitu, ktorý dal 24 bodov, zo slovenských hráčov
dal Bachan 12 a Belavý 9 bodov.
V sobotu 10. 12. sa v Iskry Aréne odohral tuhý boj s Karlovkou. Hostia, ktorí
v kádri majú len slovenských hráčov, viedli tri štvrtiny a nakoniec zápas skončil
po mohutnom finiši domáceho družstva 83:83.Predĺženie zvládli nakoniec domáci
a vyhrali 97 : 87. O body sa podelili legionári v drese Svitu: Šoutvin 29, Jankovič
20, Singletary 19, González 14, Fleming 4 a zo slovenských hráčov bodovali Kubaský 8 a Belavý 3.
Svit je v tabuľ ke aj naďalej na 4. mieste, keď zo 17 odohraných zápasov
9 vyhral a 8 prehral.Najbližšie Svit hrá doma 21. 12.o 18.00 h s Komárnom, 11. 1.
2017 s Prievidzou, 18. 1. s Košicami a 28. 1. so Sp. N. Vsou.
-ák-

Halové majstrovstvá mladých hasičov Svit

Podtatranské mestečko Svit po roku opäť
hostilo hasičskú mlaď. Iskra Aréna v sobotu
26.11.2016 patrila mladým hasičom z rôznych častí Slovenska.

V už XXIV. ročníku halových majstrovstiev Slovenska mladých hasičov o Putovný
pohár prezidenta Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR sa predstavilo rekordných 104
päťčlenných družstiev vo veku od 5 do 16
rokov, ktoré už tradične súťažili v troch disciplínach - v štafetovom behu 5 x 30 metrov s prekážkami, štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete.
Tento rok spomedzi 45 družstiev dievčat
bola najlepšia Šuňava I (PP) - vedúci Ján
Kalla. Na druhom mieste skončilo Široké
(PO) – vedúca Ivana Straková. Tretia bola
Šuňava V – vedúca Žofia Šebestová
V kategórii chlapcov súťažilo 59 družstiev. Víťazom sa stalo Široké (PO) - vedúci
Richard Baloga. Druhá priečka patrila Púchovu (PU) - vedúci Michal Koukal. Z
bronzu sa radovala Šuňava I (PP) – vedúca
Žofia Šebestová.
Všetky zúčastnené kolektívy dostali diplomy za účasť, ktoré im budú pripomínať
neopakovateľné chvíle prežité v športovej
hale vo Svite. O obľube týchto halových
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majstrovstiev Slovenska mladých hasičov
svedčí aj počet súťažiacich. Od ich vzniku
v roku 1993 sa tu zúčastnilo už 1 478 päťčlenných družstiev. Počas trvania sa súťaž
dostala do povedomia dobrovoľného hasičstva celého Slovenska, za čo patrí vďaka
obetavým funkcionárom DHZ i učiteľom
ZŠ, ktorí vidia v rozvoji celoročnej syste-

matickej činnosti s deťmi a mládežou svoju
budúcnosť a pokračovanie v činnosti dobrovoľných hasičov.
Na záver treba úprimne poďakovať primátorovi mesta Svit Ing. Miroslavovi Škvarekovi i Mestskému úradu Svit za pomoc
a podporu tejto peknej akcie pre mládež.
Ondrej Klimo
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