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Hurá na prázdniny!

Takéto výkriky budeme o pár dní počuť z úst natešených detí. A čo my –rodičia? Máme tu problém – kam s nimi?
Nie každý má to šťastie, že má ešte čiperných starých rodičov na dôchodku
a tak vymýšľame – kombinujeme dovolenky, hľadáme tábory, ktoré na pár dní
naplnia našim ratolestiam program, len
aby sa nenudili.
Dnes majú deti hračky, o akých sa nám
ani nesnívalo, ale hrať sa nevedia. Majú
telefóny, smartfóny, ale nevedia medzi
sebou komunikovať. Vláčime ich k moru
za drahé peniaze, ale že máme za kopcom vzácny hrad, či inú pamiatku, často
ani nevieme. Nuž, čo poviete na to, aby
sme našim deťom ukázali, ako sme
prázdniny prežívali my? Bez „telky“, bez
facebooku.
Pri obyčajných rozhovoroch – o našom
detstve, našich zážitkoch. Skúsme im
ukázať, že niekedy stačí ísť do lesa na
prechádzku alebo prenocovať v prírode,
kde človek zažije toľ ko zábavy! Opečme
si chlebík nad pahrebou, má svoju čarovnú vôňu a chuť. Skúsme im ponúknuť
jednoduché dobrodružstvá, na ktoré nezabudnú do konca svojho života! Aspoň
na pár dní. Fantázii sú dvere otvorené
a oni nám to istotne stokrát vrátia –
možno nie hneď, ale vo svojich spomienkach určite áno. Želáme vám šťastné
a na zážitky bohaté prázdniny!!!
VŽ

Svit hostil sedemnásť štátov sveta
V dňoch 26. - 29. mája 2016 hostilo mesto Svit športové podujatie svetového
významu. Na rieke Poprad vo Svite sa v týchto dňoch uskutočnili Majstrovstvá
sveta národov v love rýb udicou na prívlač (lov dravých rýb z brehu), na ktorých
sa zúčastnili reprezentanti 17 štátov celého sveta.
Areál Koliby vo Svite tak patril počas
uplynulého víkendu 17 najlepším národným tímom týchto krajín: Slovensko,
Česká republika, Nemecko, Taliansko,
Francúzsko, Poľsko, Maďarsko, Írsko,

Rusko, Rumunsko, Bulharsko, Bosna a
Hercegovina, Mongolsko, Ukrajina, Moldavsko, Portugalsko a Chorvátsko. Orga(Pokrač. na 16. strane)

Mestské zastupiteľstvo Svit:

Hospodárenie mesta schválené bez výhrad a s prebytkom
Poslanci sa zišli na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva
po 15-ty krát výnimočne v poslednú májovú stredu, nakoľko vo
štvrtok sa za prítomnosti vedenia mesta konal otvárací ceremoniál
Majstrovstiev sveta v rybolove.
Po informácii o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach
v rámci interpelácií sa zaoberali
udelením Ceny mesta Svit. Komisia školstva, kultúry a športu
i mestská rada túto cenu navrhli
udeliť Súkromnej základnej umeleckej škole Fantázia za kreatívne
metódy vo vyučovacom procese,

úspešnú angažovanosť v kultúrnom dianí mesta a jeho vzornú reprezentáciu. Druhú Cenu mesta
navrhli pre Ing. Jozefa Krča za
dlhoročnú riadiacu prácu vo funkcii riaditeľa SOU chemického
a osobný prínos pre rozvoj basketbalu vo Svite. F. Drozd podal poslanecký návrh, aby Cena mesta

bola udelená aj Mgr. Art. Petrovi
Weincillerovi za umeleckú a pedagogickú činnosť a úspešnú reprezentáciu mesta Svit vo svete. Návrh bol schválený. Po prerokovaniach v odboroch MsÚ, v príslušných komisiách pri MsZ a zohľadnení vznesených pripomienok
schválili Rokovacie poriadky Mestského zastupiteľstva mesta Svit,
Mestskej rady mesta Svit a komisií
pri MsZ mesta Svit.
(Pokrač. na 2. strane)
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Hospodárenie mesta schválené bez výhrad a s prebytkom
(Dokonč. z 1. strany)
Z dôvodu zjednotenia doteraz prijatých dodatkov, zosúladenia s platnou legislatívou
a zosúladenia výšky nákladov
v sociálnych zariadeniach
mesta bolo poslancom predložené nové VZN č. 6/2016
o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne
služby, ktoré schválili. V rámci
VZN zároveň schválili nový názov pre tzv. stacionár – Zariadenie opatrovateľskej služby
- stacionár pre dospelých
s denným pobytom – tak, ako
je to uvedené v Registri poskytovateľov sociálnych služieb.
Záverečný účet Mesta Svit
za rok 2015 bol po overení audítorom predložený poslancom
spolu s hodnotiacou správou
o plnení Programového rozpočtu Mesta Svit za rok 2015,
výročnou správou a stanoviskom hlavného kontrolóra
mesta Svit. Poslanci bez výhrad schválili celoročné hospodárenie Mesta Svit, hospodársky prebytok a jeho použitie aj na tvorbu Rezervného fondu. Zároveň uložili
poverenému riaditeľovi Technických služieb mesta Svit vysporiadať výsledok hospodárenia tejto organizácie.
V ekonomických témach pokračovali spoločnosťou BYTOVÝ PODNIK SVIT. s. r. o.
Vzali na vedomie jeho výročnú správu, správu audítora
a správu o činnosti jej Dozornej rady a schválili riadnu individuálnu účtovnú uzávierku
tejto organizácie bez výhrad.
Zároveň riaditeľ ke tejto firmy
uložili spracovať časový rad vývoja spotreby energií v technických jednotkách za všetky
mestské objekty v jej správe.
Na realizáciu MS v rybolove
v dňoch 26. -29. 5. 2016 bolo
potrebné schváliť rozpočtové
opatrenie č. 12/2016 vo výške 4 800 eur. Ide o čiastku,
ktorú by mal poskytnúť Prešovský samosprávny kraj ako dotáciu, avšak formou refundácie.
Pre túto chvíľu je potrebné riešiť financovanie z vlastných
zdrojov. Poslanci toto rozpočtové opatrenie odsúhlasili.
Schválili aj zriadenie vecného bremena spočívajúceho
v povinnosti Mesta Svit strpieť
zriadenie a uloženie vodovodnej prípojky, vjazd na pozemok, prechod a prejazd
cez dotknutý pozemok v prospech Lucie Klemovej na Ul.

hlavnej vo Svite.
Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti Mesta strpieť uloženie kanalizačnej prípojky na Ul.
Štefánikovej, vstup, vjazd, prechod a prejazd na dotknuté pozemky Spoločenstvu vlastníkov
bytov Štefánikova ul. č. 316
taktiež odsúhlasili.
Spoločnosť Lugaro, spol.
s. r. o. požiadala mesto o uzavretie zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného
bremena k stavebnému povoleniu stavby „Obchodné centrum Kopček – nadstavba“ na
uloženie inžinierskych sietí. Poslanci dali k tejto žiadosti súhlasné stanovisko.
Vlastníci bytov bytového
domu na Ul. kpt. Nálepku
s. č. 669 požiadali o odkúpenie pozemku pod
bytovým domom o výmere 415 m² – poslanci
žiadosti vyhoveli s tým, že
prvonadobúdatelia ho získajú za cenu 0,10 eur/m²
a ostatní vlastníci za 3,32
eur/m².
Z dôvodu zosúladenia
s novým zákonom o odpadoch bolo potrebné vypracovať nové VZN
č. 7/2016 o nakladaní
s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Svit, v ktorom sú zakomponované aktuálne fakty
z tejto oblasti, vrátane nových
prevádzok. Po akceptovaní
troch pripomienok poslanci
toto VZN schválili.
Na rad prišli investičné akcie
mesta. Konkrétne projekty
(detské ihrisko v areáli MŠ
Mierová, sadové úpravy na
ihrisku na sídl. A, bežecká
dráha ZŠ Komenského, prístavba náraďovne k telocvični
ZŠ Mierová, vjazd k Azylovému domu na ul. SNP) boli
odsúhlasením poslancov zakomponované do plánu investičných priorít na rok 2016.
A. Balogová, vedúca oddelenia ekonomických činností
predložila poslancom hospodárenie mesta za prvé štyri
mesiace roku 2016 a poslanci
ho vzali na vedomie.
Interpelácie začal J. Babčák.
Požadoval vysvetlenie dôvodu
pomalej kosby v meste (Pod
Skalkou obzvlášť), odpoveď na
otázku, kedy budú realizované
vysprávky ciest a dopravné
vodorovné značenie. Odpo-

vedal primátor. Potvrdil nespokojnosť vedenia mesta, ale
i občanov s týmito službami
a informoval, že požiadal vedenie TS, aby práce spojené
s prvou kosbou boli ukončené
do konca mája 2016. Dodal, že
pasportizácia ciest v meste je
ukončená a pripravená do rokovania vedenia mesta a príslušných komisií. K tejto téme
dodal, že v júni prebehne v našom meste prieskum u cca 500
obyvateľov, ktorého cieľom je
zistiť reálne potreby občanov
v oblasti dopravy i parkovania
v meste.
J. Drobný mal interpeláciu
ohľadom cenníka na mestskej
plavárni. Opýtal sa, prečo
v tomto dokumente neboli zo-
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mesta Svit, aby vyčistili chodník na Ul. kpt. Nálepku pri
ZOS, ktorý je dlhodobo veľmi
znečistený.
Poslankyňa D. Vojsovičová
interpelovala riaditeľa TS mesta
Svit – opýtala sa na harmonogram odvozu komunálneho
odpadu a dôvod tejto činnosti
v popoludňajších hodinách po
15. 30 hod.. Ďalej požadovala,
aby sa verejnosti prostredníctvom novín vysvetlila situácia
ohľadom rušenia a spájania
školských zariadení, nakoľ ko
z neinformovanosti vzniká panika a nespokojnosť. Tieto informácie by uviedli na pravú
mieru to, že mesto Svit nemá
záujem rušiť ZUŠ.
F. Drozd poukázal na nedô-

Vydarený Deň detí - viac na str. 7. Foto: P. Kostka
hľadnení občania mesta Svit
zvýhodneným vstupným. Cena
3,50 eur je podľa neho pre návštevníkov z iných miest nízka,
obzvlášť, ak konštatujeme finančnú stratu tohto zariadenia.
Riaditeľ ka Bytového podniku
Svit, s. r. o. odpovedala, že
školy a niektoré organizácie
zľavnené ceny majú a pri
tvorbe cenníka vychádzali aj
z prieskumu v porovnateľných
mestách.
Poslanec J. Timkovič sa opýtal, v akom stave je riešenie havarijného stavu elektroinštalácie v Zariadení opatrovateľskej služby. Odpovedal primátor, že do 30. 7. 2016 by mal
byť problém vyriešený.
J. Timkovič poukázal na nebezpečný výtlk na Ul. kpt. Nálepku a zavádzajúcu reklamu
už neexistujúceho hotela Mladosť. Mesto na túto skutočnosť
upozorní majiteľa – Chemosvit.
R. Abrahám požiadal TS

stojný stav vstupnej brány na
cintorín. Vyslovil aj otázku, či
je vedenie mesta spokojné
s personálnou výmenou na poste vedúceho Pohrebných služieb mesta Svit. Primátor odpovedal, že vstupná brána
bude v dohľadnej dobe riešená
a s výmenou na poste vedúceho pohrebných služieb nevidí
zatiaľ problém.
Poslanci pokračovali diskusiou. V nej na úvod primátor
informoval o zahraničných služobných cestách v Česku a Poľsku a predostrel poslancom návrh na postupné skvalitňovanie
vianočnej výzdoby v meste.
Zazneli i otázky ohľadom
skrátenia prevádzkovej doby
v herniach, možnosti úpravy
miezd a príplatkov pre nepedagogických zamestnancov
v školských zariadeniach, ale
i upozornenie na zlý technický stav kolumbária na cintoríne.
-vž-
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Dopravno-sociologický výskum v meste

Krátko...
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Na Dni mesta

Samospráva mesta plánuje v budúcnosti realizovať vo
Svite rôzne opatrenia v oblasti dopravy a mobility, ktoré
pomôžu zlepšiť dopravnú situáciu v meste a prispejú k
zvýšeniu kvality života v meste.
Výsledky prieskumu poNajmä z tohto dôvodu
bude v dňoch 11. – 19.6. skytnú mestu údaje o doprav2016 v domácnostiach mes- nom správaní obyvateľov
ta Svit realizovaný dopravno- Svitu, ktoré budú použité pre
sociologický prieskum. Prie- dopravné modelovanie a náskum bude prebiehať formou vrh rôznych opatrení v rámci
vyplňovania anonymného do- dopravy (napr. parkovanie,
tazníka prostredníctvom an- chodníky, cyklistické cesketárov - študentov zo Stred- tičky). Cieľom tohto prienej odbornej školy vo Svite, skumu je zlepšenie a zefekktorí jednotlivé domácnosti v tívnenie dopravnej inframeste navštívia a preukážu sa štruktúry v meste a odstránepreukazmi a listom s písom- nie pretrvávajúcich problémov, čo je možné dosiahnuť
ným poverením.

jedine na základe presných a
pravdivých informácií. Každá
jedna odpoveď je pre
úspešný výsledok prieskumu
dôležitá.
Vzhľadom na to, že je potrebná veľ ká vzorka odpovedí obyvateľov mesta, dovoľujeme si vás týmto osloviť
prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý sa vypĺňa za celú
domácnosť.
Ďakujeme, že nám pomôžete zlepšiť život v našom
meste a taktiež za vašu ústretovosť a zhovievavosť pri realizovaní tohto prieskumu.
MR

Deň otvorených dverí v ZUŠ
V dňoch 9.–11. 5. 2016 bola v ZUŠ veľmi rušná atmosféra. Čo bolo jej dôvodom? Jednoducho, Deň otvorených dverí, ktorý v týchto dňoch prebiehal v priestoroch školy.
Základnú umeleckú školu navštívili žiaci obidvoch MŠ a ZŠ vo Svite,
pre ktorých si naši žiaci a učitelia
pripravili krátke vystúpenia. Hravou
formou prezentovali rôzne hudobné nástroje, ako husle, gitaru,
klavír, zobcovú flautu a spev.
Okrem toho si žiaci mohli zahrať
aj na iných hudobných nástrojoch violončelo, saxofón, lesný roh, akordeón, key-board, zvonkohry a
bubny, z čoho mali obrovskú radosť.
Program bol spestrený rozprávkami v podaní Katky a Tamarky z
literárno-dramatického odboru. Na
záver si všetci spoločne zatancovali
v „škole tanca“ pod vedením pani učiteľ ky
Mgr. E. Oravcovej. Každá trieda nám aj niečo
na pamiatku nakreslila.

Vyzývame všetkých záujemcov
z radov predajcov – podnikateľov
a remeselníkov na území mesta,
aby sa v prípade záujmu o predaj
svojich výrobkov, resp. prezentáciu
v rámci Dní mesta Svit dňa 25. júna
2016 na Námestí J. A. Baťu prihlásili do 17. júna 2016 na Mestskom
úrade u M. Rybárovej – osobne,
resp. telefonicky na č. t. 7875 120,
alebo mailom na adrese:
martina.rybarova@svit.sk.

Koncert ZUŠ

Dňa 23. 6.2016 sa v obradnej
sieni MsÚ v Dome kultúry o 17.00
hod. uskutoční záverečný koncert
žiakov ZUŠ. Koncert bude spojený
s vernisážou prác žiakov výtvarného odboru a výstavou fotografií
žiakov odboru audiovizuálnej
a multimediálnej tvorby.

Seniori
budú športovať

Dňa 14. júna 2016 o 10.00 hod.
v športovom areáli Pod Skalkou sa
uskutoční už VI. ročník Okresných
športových hier seniorov.

Kvapka pre mesto

MS Slovenského Červeného kríža
vo Svite sa obracia na darcov, občanov a mládež v meste Svit a okolí
s výzvou pre darovanie krvi v akcii
"Kvapka pre mesto". Odber sa
uskutoční vo štvrtok 23. júna 2016
od 9.00 do 12.00 hod. v priestoroch
Centra voľného času v budove
Mestského úradu vo Svite.

Dni zdravých žíl

Žiaci a učitelia si prezreli jednotlivé triedy
a veľmi sa im páčili naše slnečné priestory
i vybavenie školy. Najdlhšie sa zdržali vo výtvarnom ateliéri, pretože si tu
mali možnosť namaľovať nejaký pekný obrázok. Prijali
sme pozvanie aj do MŠ Pod
Skalkou, kde sme zopakovali
podobný krátky program
a spoločne sme si zaspievali
jednoduché piesne o notách.
Všetkých žiakov a učiteľov
naše vystúpenia upútali a už
teraz sa tešíme na budúcich
malých hudobníkov, tanečníkov, maliarov a hercov, ktorí
v septembri zavítajú do našej
ZUŠ.
Mgr. Zuzana Kubošiová

Mobilná ambulancia bude k dispozícii pre širokú verejnosť 21. 6.
2016 na parkovisku pri Chemosvite
od 9.00 do 18.00 hod. Tím skúsených odborníkov vám zdarma diagnostikuje, vyšetrí a poradí, ako
správne postupovať pri liečbe
chronického žilového ochorenia.

OBMEDZENIE PREMÁVKY
NA CESTE I/18

18. júna sa začnú práce na
oprave vlečky priecestia prieťahu
cesty I/18 Svit, ktoré obmedzia
cestnú premávku na verejnej ceste.
Oprava sa uskutoční z dôvodu havarijného stavu v rozchode koľaje
železničného zvršku. Obmedzenie,
kde prejazd automobilovej dopravy bude možný len v polovičnom profile cesty, bude trvať od
18. do 20. júna 2016, vždy od 7.
do 19. h, v posledný deň do 18. h.
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Dôstojná spomienka na Tomáša Baťu
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Pod záštitou primátora mesta Ing. Miroslava Škvareka zorganizoval 15. mája Klub absolventov BŠP spomienkové podujatie pri príležitosti 140. výročia narodenia Tomáša Baťu
(3. 4. 1976-27. 7. 1932). Zúčastnila sa ho aj delegácia hostí
z klubu v Partizánskom, vedenie mesta, členovia K-ABŠ vo
Svite a predsedovia seniorských organizácií v meste. Milá
bola i prítomnosť primátora Partizánskeho Doc. Dr. Jozefa
Božika PhDr.
Stretnutie sa začalo štátnou
hymnou v podaní našej DH Sviťanka a kladením vencov k soche Tomáša Baťu a k buste
Jána Antonína Baťu (7. 3. 1898
– 23. 8. 1963). Po spoločnom
fotografovaní pred Domom
kultúry sme sa usadili v reštaurácii, kde nás privítal primátor
Svitu, ktorý spomenul históriu
bývalej fabriky Baťa úč. spol.
i mesta Svit. Dotkol sa i zámerov rozvoja mesta v nasledujú-

cich rokoch. Zdôraznil, že Tomáš Baťa bol vizionárom a fundátorom myšlienky vybudovať
pod Tatrami fabriku i mesto
Svit. Žiaľ, 27. júla 1932 zahynul
pri leteckom nešťastí a v zmysle závetu-testamentu šéfom
Baťových podnikov sa stal jeho
nevlastný brat Ján Antonín
Baťa. Práve on bol realizátorom Tomášových myšlienok
a už v roku 1934 začal fabriku
i mesto stavať. História nášho

mesta je teda nerozlučne spätá
tak s Tomášom Baťom, ako
i Jánom Antonínom Baťom, čo
by mal každý občan Svitu plne
ovládať. Primátor Partizánskeho poďakoval za pozvanie
na túto dôstojnú spomienku
a uviedol, že i keď Partizánske
(Baťovany) je o 4 roky mladším
mestom ako Svit (1938), obe
mestá majú v histórii veľa spoločného (pracovné príležitosti,
občianska vybavenosť, zdravotná starostlivosť, školstvo,
kultúru, šport a pod.). Sú to
dobré skúsenosti, ktoré je aj
v dnešných zmenených pomeroch potrebné vhodne aplikovať. Uvítal a podporil myšlienku
spolupráce oboch miest.
Po obede bývalý primátor

PhDr. R. Abrahám priblížil všetkým zaujímavosti pri tvorbe
busty J. A. Baťu. Predseda JDS
vo Svite Mgr. M. Jurčák priblížil
aktivity tejto organizácie
a A. Tokár, predseda OZ Svittasenior informoval o širokom
zábere OZ na poli folklóru,
športu, kultúry po celom Slovensku.
Stretnutie ukončila prehliadka mesta, počas ktorej J.
Perinaj prítomným prezradil zaujímavé objekty a podelil sa
o fakty z histórie mesta i fabrík.
Delegácia z Partizánskeho odchádzala s úprimným poďakovaním za milé a zaujímavé
stretnutie.
Ján Perinaj
Foto: Peter Kostka

Sviťanka bola najmladšia na medzinárodnej
vedeckej olympiáde, získala striebro
Študentka druhého ročníka Gymnázia na Kukučínovej ulici
v Poprade Nela Gloríková sa v dňoch 21. – 23. apríla zúčastnila na Medzinárodnej olympiáde mladých výskumníkov
(International Young Inventors Project Olympiad – IYIPO)
v gruzínskom hlavnom meste Tbilisi.
Rodáčka zo Svitu sa na
tomto svetovom podujatí
predstavila prácou „Populačná
dynamika a etológia vodnára
potočného (Cinclus cinclus L.)
na rieke Poprad v územiach s
antropogénnym vplyvom“, za
ktorú získala striebornú medailu. Nelinej účasti na medzinárodnej súťaži predchádzalo
víťazstvo v celoštátnom kole
biologickej olympiády v projektovej časti B-kategórie.
Sedemnásťročná Nela Gloríková bola na medzinárodnej
olympiáde v Gruzínsku najmladšou súťažiacou. Šikovná
študentka zaznamenala svoje
prvé úspechy na biologických

olympiádach už na Základnej
škole Mierová vo Svite a v súčasnosti posúva svoje poznatky
na odbornejšiu úroveň pod vedením skúsených učiteľov na
popradskom gymnáziu. „Na
medzinárodnej
olympiáde
IYIPO v Tbilisi bolo odprezentovaných viac ako sto projektov z približne 40 krajín sveta v
oblastiach biológie, zoológie,
chémie, matematiky, fyziky či
informačných technológií. Ja
som súťažila v kategórii biológia a životné prostredie. Práce
posudzovala odborná porota
zložená z profesorov vysokých
škôl. Celá prezentácia a komunikácia prebiehala v anglickom

jazyku a súčasne s obhajobou
práce sme predstavili krajinu,
z ktorej pochádzame. Domácich veľmi zaujali naše národné

kroje, ktoré sa štýlom značne
odlišujú od ich dlhých kabátových odevov evokujúcich vojenské uniformy,“ uviedla Nela.
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VÝMENA POTRUBIA
Rozkopaný chodník vždy nasvedčuje tomu, že sa niečo deje.
Spoločnosť Chemosvit Energochem, a. s. postupne realizuje výmenu klasických potrubí v meste Svit za predizolované potrubia.
V mesiacoch máj a jún tohto
roka sa vymieňajú klasické potrubia uložené v neprieleznom betónovom kanáli za predizolované
potrubia medzi ZŠ Mierová a by-

tovou jednotkou č.115 (polyfunkčný bytový dom). Vymenené
bude potrubie v dĺžke cca 50 m,

pričom by nemalo dôjsť k prekopávke Mierovej ulice. Všetky
práce súvisiace s výmenou potrubia (výkopy, odkrývanie neprielezného betónového kanála, likvidácia starých potrubí, súvisiace
stavebné práce, inštalácia nových
potrubí a ich zásyp) budú realizované výhradne vlastnými kapacitami spoločnosti Chemosvit
Energochem, a. s.
Po ukončení výmeny začne
mesto Svit s výstavbou parkoviska pred ZŠ Mierová vr. úpravy
autobusovej zastávky a vybudovania ostrovčeka slúžiaceho na
výstup a nástup žiakov z osobných motorových vozidiel.
Keďže pri výmene potrubia a
následnej výstavbe parkoviska
dôjde k určitým dopravným obmedzeniam (napr. zníženie množstva parkovacích miest pri polyfunkčnom dome, resp. pri škole),
zvýšeniu prašnosti (stavebné
práce), dodávateľ prosí obyvateľov mesta o pochopenie. -cheFoto: M. Jurčák

Nela u primátora
V piatok 6. mája 2016 prijala Nela Gloriková pozvanie primátora
mesta Svit Ing. Miroslava Škvareka a navštívila ho v jeho kancelárii. Priniesla so sebou diplom, ktorý na medzinárodnej súťaži
získala a prijala blahoželanie primátora k jej veľkému úspechu.
Zároveň mu porozprávala o svojich zážitkoch a dojmoch z tohto
podujatia. Primátora tiež zaujímali Neline ďalšie ciele a plány do
budúcnosti. V tejto súvislosti nadaná študentka uviedla: „Jednoznačne chcem ďalej študovať biológiu aj na vysokej škole. Momentálne pokračujem vo svojej výskumnej práci v niekoľkých
projektoch a zároveň rozširujem spoluprácu so Slovenskou akadémiou vied vo Zvolene. Rada by som poďakovala všetkým, ktorí
mi pomáhajú a vytvárajú vhodné podmienky na realizáciu mojich
terajších i budúcich plánov a projektov.“
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v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej polície mesta
Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Zamestnávateľ:
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Miesto výkonu práce:
Mestská polícia mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit
Rámcová náplň práce:
Riadenie činnosti Mestskej polície mesta Svit v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii v znení neskorších predpisov a pokynov priameho nadriadeného.
Požiadavky na vzdelanie, kritériá, schopnosti a odborné
znalosti:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
- odborná spôsobilosť v zmysle § 25 zákona SNR č. 564/1991
Zb. o obecnej polícii v znení neskor. predpisov
- zbrojný preukaz
- osoba staršia ako 21 rokov
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh obecnej polície
- riadiaca a prax minimálne 5 rokov
- odborná prax minimálne 5 rokov
- bezúhonnosť
- znalosť legislatívy verejnej správy a odborné skúsenosti v oblasti vzťahujúcej sa na činnosť obecnej polície a samosprávy
- aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami
- vodičský preukaz skupiny B
- znalosť štátneho jazyka
- znalosť anglického jazyka alebo nemeckého jazyka vítaná
- komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie
Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Prihláška do výberového konania
2. Profesijný a štruktúrovaný životopis
3. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
4. Overená fotokópia dokladu o dosiahnutí požadovaného
vzdelania podľa zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších predpisov
5. Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo
vzťahu k výkonu funkcie nie staršie ako 1 mesiac
6. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch
7. Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa §
11 ods. 4 zákona SNR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8. Predloženie návrhu koncepcie činnosti Mestskej polície
mesta Svit na obdobie 5 rokov
Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer
Termín nástupu: 01.09.2016

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 20. júna 2016 do
12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Náčelník MsP – NEOTVÁRAŤ“, na adresu:
Mesto Svit
sekretariát primátora,
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné požiadavky, najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.
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Ako sa robia
„ozajstné“ noviny
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V polovici júna prišli členky krúžku školských novín
spolu s učiteľkou Simonou Starinskou zo ZŠ na
Komenského ulici vo Svite pozrieť, ako sa robia
„ozajstné“ noviny. Zamierili si to do redakcie podnikových novín Chemosvit.

Majáles očakával viac hostí

V sobotu 21. mája v príjemnom počasí varili naše členky guláš, ktorým
pohostili tých, ktorí pozvanie na túto akciu prijali. Prázdne taniere svedčili
o tom, že guláš chutil. Posedenie pri I. ročníku „Majálesu" spestrili tancom
deti zo ZŠ Batizovce, naša obľúbená ĽH Bystrianka a na záver nás pobavili
dve detičky vo veku 3 rokov z Batizoviec vtipnou pesničkou. Je však smutné,
že o namáhavo pripravené akcie pre naše mesto ľudia nemajú veľ ký záujem.
Ďakujem všetkým účinkujúcim a tým, ktorí sa na akcii podieľali – žienkam
z Únie žien vo Svite a Pod Skalkou,Únie žien z Batizoviec a hlavne „kuchárovi" za dobrý guláš!
Ľ. Kederová, predsedníčka OO Únie žien

Dievčatá – Karolína Steinerová, Sarah Lásková a Lucia Gbúrová z 9.A, Sára Tompošová z 8.B (mimochodom víťazka literárnej súťaže vlastnej tvorby Kukučínova literárna Revúca) a Tatiana Lásková zo 7.B sa
o vydávanie novín živo zaujímali a kládli množstvo otázok. Samy majú už nejaké skúsenosti s tvorbou
štvrťročníka Komeňáčik, ktorý vydávajú na škole pre
spolužiakov. A tak sme sa v redakcii bavili nielen o písaní novinových článkov, o dôležitosti dobrého titulku,
ale aj o technickom spracovaní novín, o tom, ako urobiť dobrý fotozáber, čo im vysvetlil Ladislav Mlynarčík
(na obr. v strede), ktorý má bohaté skúsenosti z chemosvitských novín.
Ako nám dievčatá následne potvrdili, mala pre nich
návšteva v skutočnej redakcii prínos.
Text a foto Eva Potočná

Olympijské hry inšpirovali a zaujali

Koncom mája sa v priestoroch školskej jedálne ZŠ Mierová
konal už siedmy ročník celoškolskej odbornej konferencie
pod názvom OLYMPIJSKÉ HRY. Naše pozvanie prijali hostia
Mgr. Monika Dudinská a Mgr. Ivan Šikorský, riaditeľka a zástupca ZŠ Komenského, za slovenský olympijský výbor pani
Mária Jasenčáková, bývalá československá a slovenská sánkarka, účastníčka piatich olympijských hier a pani Anna Pasiarová, bývalá reprezentantka v behu na lyžiach, účastníčka
dvoch olympiád. Svojou návštevou nás poctili i rodičia či
starí rodičia, pedagógovia a samotní žiaci.
Rok 2016 je olympijským rokom. Hry XXXI. olympiády sa
budú konať od 5. augusta
2016 do 21. augusta 2016.
Tohtoročná celoškolská konferencia bola pozdravom organizátorom a priamym účastníkom olympiády.
Počas konferencie nás žiaci

svojimi prezentáciami, postermi, hudobným a tanečným
vystúpením, scénkou, typickými sladkými brazílskymi špecialitami previedli históriou
a súčasnosťou olympijských
hier, priblížili nám krásu Brazílie
a Rio de Janeira, predstavili
niekoľ ko olympijských športov.

Program tvorilo 12 príspevkov, v ktorých vystúpilo 51 žiakov 1. - 9. ročníka. Prítomných
zaujali všetky vystúpenia žiakov, ktorí si v závere programu
z rúk Anny Pasiarovej a Márie
Jasenčákovej zo SOV prevzali
krásne ceny. Sprievodným programom konferencie boli vystavené projekty, literárne a výtvarné práce žiakov, ale i 3D
modely a makety.
Za množstvo získaných vedomostí a inšpirácií ďakujem

pedagógom, ktorí sa v priebehu celého školského roka
venovali žiakom, ale poďakovanie patrí i samotným žiakom,
ktorí nám nadobudnuté vedomosti zaujímavou formou odprezentovali.
Ďakujem aj za sponzorskú
pomoc Rodičovskému združeniu pri ZŠ Mierová a Slovenskému olympijskému výboru.
Ing. Elena Berezovskijová
garant konferencie
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Deti oslavovali svoj deň pod slnečnými lúčmi
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Sviatok všetkých detí sa každoročne nezaobíde bez
celomestského programu, ktorý pripravuje Centrum
voľného času v spoluprácu s mestom a sponzormi.

Od rána mali organizátori výborný pocit, lebo slniečko
nebolo na svoje lúče skúpe – naopak, podporilo veselú
náladu pri Kolibe. Viacero aktivít, medzi ktorými nechýbal
kultúrny program našich umeleckých škôl a CVČ doplnila
slečna Notička na chodúliach so svojimi hrami a súťažami.
Deti byciklovali, vyskúšali si hasičskú hadicu , mohli kresliť, dať sa pomaľovať, Klub vojenskej histórie Tiger, Svit
a Klub vojenskej histórie Tatry, Spišské Bystré predviedli
zaujímavé zbrane, skauti im pripravili športovú a zážitkovú ponuku vrátane ochutnávky zálesáckeho chlebíka,
skákali na nafukovacom klaunovi, zblízka spoznali čistiacu
techniku Technických služieb a leteckú školu. Získali
sladké odmeny a prežili tak pár hodín v prírode pri pestrej ponuke atrakcií...
To všetko i vďaka našim verným milým sponzorom –
Sintre, a. s., Poprad, Prvej stavebnej sporiteľni Poprad, Únii žien Svit, Centru voľného času a Mestu
Svit.
-vž- Foto: Peter Kostka

Mama to pochopí...
Každý rok ZŠ na Komenského ulici organizuje slávnostnú
akadémiu ku Dňu matiek. Nebolo tomu inak ani tento rok,
niesla názov „Mama to pochopí “.
Inšpiráciu sme našli vo filme
„V hlave“ a naši žiaci sa pod
vedením učiteliek Mgr. Eriky
Antalovej a Zuzany Kostyšákovej tejto úlohy nadšene ujali.
Naši herci/moderátori odviedli
skvelú prácu stúpajúcu na päty
originálu. Skvelo sa viedlo aj
ostatným účinkujúcim. Nechýbal šport, spev ani trocha
spánku a to všetko v tanečnom
duchu.
Vytrvalé a náročné nácviky sa
odrazili na celkovom dojme.
Publikum sa zakaždým skvelo
bavilo. A nielen to. Bavili sme
sa aj my účinkujúci, či už na javisku, alebo medzi výstupmi
v šatniach. Dať dokopy niečo
takéto naozaj vyžadovalo veľa
úsilia a času. Všetci sme na
skvelej, a čo sa týka nás devia-

takov, aj na poslednej akadémii
pracovali už od januára.
Kultúrnym domom zneli 5.
a 6. mája dobre známe slovenské a české hity, no tiež moderná hudba spoza našich hraníc. Jednotlivé čísla, ale aj
celkový program, boli dych berúce. Či už ohromná svetelná
šou šiestakov pod názvom
„Tma“, alebo až neuveriteľná
jednota v búchaní lôpt športovej triedy s názvom „Víťazstvo“. Tieto čísla jednoznačne
patrili medzi najlepšie, spolu
s dramatickým číslom siedmakov „Zabudnuté spomienky“
a tancom druhákov, ktorí tancovali s takým nasadením, až
z toho išiel „Strach“. Posledné
číslo, a pre nás aj zlatý klinec
programu, bol náš deviatacky

tanec. Zostaviť ho a aj brániť
našim hádkam mali na starosti
naše triedne učiteľ ky – Mgr. Silvia Karabínová a Ing. Helena
Bachledová. Nemalou pomocou nám bola aj uč. Starinská.
Hoci mala vlastnú triedu s vlastným číslom, ochotne pomáhala
aj nám, za čo sme jej všetci
vďační.
Akadémiu sme si všetci ne-

smierne užili. Určite sa radí do
zoznamu najlepších udalostí
tohto školského roka, ak rovno
nedobýja prvú priečku. Jednoznačne to bol jedinečný zážitok, na ktorý sa ešte dlho nezabudne. Všetci sa budeme
tešiť aj na tú budúcoročnú. Či
už z dosiek pódia, alebo len
z predných radov hľadiska.
Jana Melušová IX.B
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Poďte s nami lúštiť

Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov a krúžok Tatranec pozývajú
priateľov krížoviek a hádaniek na XXIII. Podtatranský turnaj. Podujatie sa uskutoční v sobotu 25. 6. 2016 zo začiatkom o 10.00 hod. a bude sa konať v priestoroch ZŠ na ulici Komenského v Poprade. Pre riešiteľov sú pripravené materiály v troch kategóriách (pokročilí, menej pokročilí a začiatočníci).
Program:
10:05 - 11:55 krížovky
12:15 - 13:15 hádanky
13:30 vyhodnotenie súťaží.
Súťažné materiály sú pripravené pre všetkých bez rozdielu veku, vzdelania, či
povolania. Pre tých, čo im to páli viac, i tých, ktorí si doma lúštia len pre zábavu.
Príď te medzi nás, overte si svoje vedomosti, zabavte sa a spoznajte nových
priateľov. Tešíme sa na vašu účasť.
Tatranec

Obal žiackych knižok vytvorila Sviťanka!

Táto výtvarná práca, ktorú vytvorila Lea Vojtková zo SZUŠ Fantázia vyhrala
2. miesto v celoslovenskej súťaži o grafický návrh žiackej knižky. V školskom
roku 2016/2017 ju uvidíte na obaloch žiackych knižiek po celom Slovensku.
Gratulujeme!

Spoločenská kronika
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c NARODILI SA

Katarína Violeta Machalová, Tobias Lesný,
Matej Ján Dluhý, Dominik Bob, Stela Šlebodová

Y MANŽELSTVO UZATVORILI

Marek Sedilek a Ivana Kočišová, Tomáš
Danes a Iveta Hudáková, Martin Mazák
a Katarína Podlucká, Karol Čarnogurský
a Monika Fáberová, Peter Malinič a Petra
Kolláriková, Tomáš Rusinko a Dominika
Grichová, Vladimír Remža a Ing.Lucia Jesenská, Daniel Hrablay a Erika Berkyová

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ - máj

70 ROKOV
Elena Šoltésová, Marta Chripková, Ján
Pirhala,
75 ROKOV
Ján Drobný, Štefan Príhoda, Žofia Rusyniaková
80 ROKOV
Mária Dobáková, Ladislav Rusyniak
85 ROKOV
Terézia Krajňáková, Ing.Rudolf Krajňák,
Juliana Kránerová
90 ROKOV
Ing.Anton Bezák
92 ROKOV
MUDr. Vladimír Meduna
93 ROKOV
Margita Miškovičová
94 ROKOV
Helena Hlinická

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Ervín Lunaček (69), Elena Matlová (84),

= SPOMIENKY
Odišli, niet ich medzi nami. Ich dobrota
a láska stali sa spomienkami.
Utíchol ich hlas, láskavé srdcia prestali biť,
jeden bez druhého nedokázali viacej žiť.

V týchto dňoch si pripomíname smutné
tretie výročie, odkedy nás navždy opustili naši drahí – sestra
TATIANA ŠELIGOVÁ(+ 25.5.2013)
a švagor MICHAL ŠELIGA (+ 7.6. 2013).
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s
nami tichú spomienku a modlitbu. V našich srdciach žijú stále.
S láskou spomína
sestra Darina s rodinou

AK SI NEŽELÁTE

Niet dňa, aby sme na Teba
nemysleli. Vynáraš sa nám
v spomienkach ako
nenahraditeľná bytosť.
Na fotografiách sa s Tebou vraciame do detstva a mladosti.
Nikdy na Teba nezabudneme.
Dňa 3.júna 2016
uplynuli tri roky
od úmrtia nášho
drahého manžela, otca, dedka a brata
MILANA MLYNARČÍKA.
Spomíname na Teba s láskou
a úctou. Manželka, synovia, vnuci a sestry. Ďakujeme za tichú
spomienku všetkým, ktorí ste ho
poznali a mali radi.
Smútiaca rodina

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.

Čas plynie a nevráti čo vzal.
Zostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 30. júna uplynie
práve 5 rokov od
chvíle, čo nás navždy
opustil náš manžel,
otec, starký a prastarký
MILAN HLOŽKA.
Spomienky neblednú, ba vynárajú sa
stále akoby častejšie. Prosíme všetkých tých, ktorí ho poznali, aby mu
venovali tichú spomienku.
Ďakujeme.
Smútiaca rodina
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Uplynulo 55 rokov od vzniku Domu detí – dnes CVČ
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Mestský tábor na Popradskom plese

Krúžková činnosť
V tomto roku uplynulo už 55 rokov od
otvorenia priestorov pre pravidelnú
krúžkovú činnosť detí a mládeže vo
Svite, kedy im bol v roku 1961 daný do
užívania domček pri záhradníctve za
hlavnou cestou. Naše rozprávanie je
rámcované presunom krúžkov do iných
priestorov, a tak začiatok ďalšieho spomínania je opäť o sťahovaní.

Pokračovanie - roky 1991– 2014

Po roku 1989 došlo k zmenám nielen
v celej spoločnosti, ale vedenie Školskej
správy v Poprade, pod ktorú školy
a školské zariadenia v meste v tom čase
organizačne patrili, rozhodlo o ďalšom
všetky vekové kategórie od
Futbalový turnaj
sťahovaní Domu detí a mládeže. Došlo
predškolákov, žiakov i dospek výmene budov so Špeciálnou základlých. Viedli ich Jozefa Fraňnou školou a tak sa sídlom DDaM stala
Ryša, Anton Kazimír, Ján Ridilla, Ondrej
ková, Františka Kovalčíková, Božena Nena dvadsaťtri rokov maličká prístavba pri
Vnenčák, Rudolf Kovalík, Ivan Preisler, Ľuuvirthová a Blažena Lopatová. Veľ ký
ZŠ na Mierovej ulici. Priestory boli opäť
boslav Habiňák, Milan Jambor a ďalší.
záujem bol o výtvarné krúžky, tanečné
menšie, činnosť bola finančne poddimen- krúžky a klub dievčat. Deti radi navštevo- Veľ ké úspechy dosiahla v basketbale
zovaná, ale deti a mládež mali pods dievčatami Michaela Drobná. Kým na
vali volejbalový, turistický, šachový krúmienky pre svoje záľuby, odpočinok a zá- žok, badminton, karate, pohybové hry
začiatku deväťdesiatych rokov bolo
bavu. Od roku 1994 nás všetci poznajú
v CVČ 15 až 18 krúžkov s 220 až 270
a plávanie.
ako Centrum voľného času.
členmi, po roku 2000 to už bolo 28 až 35
V roku 2002 dochádza k výraznej
Pri otváraní krúžkov sme vychádzali
zmene, CVČ sa vracia pod zriaďovateľskú krúžkov s 290 až 350 členmi.
z požiadaviek a záujmov
S mestom sme začali spolupracovať pri
detí. O mnohé stratili záorganizácii veľ kých celomestských poduujem a tak postupne zanijatí. Boli to Veľ ký detský karneval, Deň
kali dovtedy veľmi obľúdetskej radosti a Príchod Mikuláša. Zabené technické krúžky –
čala sa písať história Plaveckej štafety
elektrotechnický, fotograa plaveckých pretekov, olympiády materfický, letecko, lodno a auských škôl a olympiády v anglickom jatomodelársky. Ukončili
zyku. Organizovali sme šachové turnaje,
sme spoluprácu so
futbalové turnaje mladších a starších žiaSOUCH. Ešte niekoľ ko rokov, basketbalové turnaje žiačok Memokov pracoval filatelistický
riál Mariky Kovaľovej, turnaje basketbaloa rybársky krúžok, ale pových prípraviek, stolnotenisové turnaje,
stupne sa aj ich činnosť
výtvarné výstavy, súťaže plastikových moskončila. Nová doba pridelárov a rôzne aktivity najmä cez prázdniesla aj nové potreby detí
niny. Počas leta to boli už iba putovné tána trávenie voľného času
bory, pobytové tábory prestali byť najmä
a nové záujmy. Po zapopre finančnú náročnosť pre deti zaujíKráčajte s nami, pre naše mamy
jení do projektu ministermavé.
stva školstva Infovek sme do CVČ získali
V CVČ na poste riaditeľ ky pracovali:
pôsobnosť mesta Svit. A tak sa vytvoril
vybavenú počítačovú učebňu. Vo vedení
Viera Zemanová, Nadežda Kumorovitpriestor pre ďalší rozvoj záujmovej činpočítačových krúžkov sa postupne vynosti detí a mládeže. Nadviazali sme spo- zová a Mgr. Lenka Mačugová, ako vystriedali vedúci Ján Krajčovič, Peter Kychovávateľ ka N. Kumorovitzová. Pani
luprácu so športovými klubmi v meste
sucký a Stanislav Pjatak. Záujem bol
Viera Zemanová pracovala v CVČ plných
a výsledkom bolo zriadenie basketbaloa stále je veľ ký o plastikovomodelársky
štyridsať rokov a aj jej zásluhou si udržalo
vých krúžkov pre chlapcov i dievčatá
krúžok, ktorý vedie Leopold Klas. Zriadili
CVČ významné postavenie pri organizácii
a futbalových krúžkov vo všetkých vekosme jazykové krúžky, najprv nemecký jazáujmovej činnosti detí a mládeže
vých kategóriách od prípraviek až po kazyk, neskôr najmä anglický a to pre
v meste. Spracovala N. Kumorovitzová
detov a dorastencov. Trénermi boli Ján
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Body z celonárodného kola a postup
V máji sa tanečníci zo Súkromnej základnej umeleckej školy Fantázia zúčastnili
mnohých celoslovenských súťaží a úspechy na seba nenechali dlho čakať.
Súťaž Deň tanca v Žiari nad
Hronom, ktorá bola postupovým kolom súťaže Deň tanca
vo Svite, priniesla tanečníkom
medaily v tejto podobe: choreografia Mačiatka na streche – 1. miesto, choreografia
Letecký sen – 1. miesto, choreografia Nočná mora –
1.miesto a choreografia Za
mesačnej noci – 2.miesto.
Ďalšou veľmi úspešnou súťažou bola košická PRE-DETA: choreografia Gombíčkovo – 1. miesto, choreografia Letecký sen – 2.
miesto, choreografia Sladké
čarovanie – 3. miesto, choreografia 60. roky – 3. miesto, a napokon choreografia
Nočná mora, ktorá nedostala
len nádherné 1. miesto, ale

Podarilo sa: Fantázia dosiahla úžasný úspech
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dokonca postup do celoeurópskeho kola
European open – modern dance championship v Budapešti, kde šikovní tanečníci pocestujú už 3.-5. júna pod záštitou
primátora mesta Svit Ing. Miroslava Škvareka.
Mária Petruščáková

- PRVENSTVO na Majstrovstvách Európy!

Choreografia Nočná mora,
vďaka ktorej dievčatá postúpili na Majstrovstvá Európy.

Na území mesta Svit už niekoľko rokov pôsobí pod vedením riaditeľky
školy Viery Piekielnickej Súkromná základná umelecká škola „FANTÁZIA“.
Veľmi priliehavý názov! Učitelia i žiaci
tejto školy dosahujú vynikajúce výsledky
nielen na domácich súťažiach.
Po úspešných vystúpeniach na celoslovenskej úrovni v rámci súťaže PRE–DE–
TA v Košiciach, kde kolektív z FANTÁZIE
obsadil prvé miesto, bol zároveň ako jediný slovenský reprezentant nominovaný
na Majstrovstva Európy, ktoré sa uskutočnili 3. 5. 2016 v maďarskej Budapešti.
Všetci zainteresovaní už nomináciu na
majstrovstvá hodnotili ako doposiaľ najväčší úspech školy. Netušili však, že to
nebol ten posledný.
Na Majstrovstvá Európy prišli, videli,
ale aj zvíťazili. Bol to obrovský úspech,
obrovská radosť a nadšenie jedenásťročných dievčat i celého sprievodu, ktorý
dievčatá sprevádzal. Zásluhu na tomto
úspechu má celý kolektív, ale i tí, čo ich
pripravovali. Treba poukázať hlavne na
vynikajúcu prácu choreografky Janky Gregorovej, ktorá venovala svojim deťom
veľmi veľa času.

MAĽUJEME S FANTÁZIOU

V priestoroch nad poštou vo Svite môžete do 17. júna 2016 navštíviť výstavu
prác žiakov výt-varného odboru MAĽUJEME S FANTÁZIOU. Výstavu organizuje Súkromná ZUŠ Fantázia už druhýkrát.

Mastri Európy: Antalová Miroslava, Bachratá Gabriela, Božíková Laura, Celušáková Nina, Dobiasová Radoslava, Evans Meggy, Galušová Denisa, Husárová
Timea, Janíková Patrícia, Karabinová Laura, Kostyšák Martin, Kostyšáková Viktória, Kukurová Sabína, Kurpašová Timea, Kurčinková Silvia, Ondrušková Ema,
Ruttkayová Laura, Spustová Júlia, Talarčíková Simona, Tomášová Natália, Zajacová Lívia, Zemanová Jana.
V neposlednom rade treba poďakovať
vedeniu mesta Svit, konkrétne jeho primátorovi. Veľ kú vďaku si zaslúži aj Nadácia Chemosvitu, ktorá finančne v zrýchlenom konaní prispela finančnou sumou.
Všetkým týmto dievčatám i Martinovi

už ostane v pamäti, že ako jedenásťročné
deti dosiahli takýto úspech.
Vďaka Vám za reprezentáciu!
Ing. Ondrej Kolačkovský

Mesto Svit

O čom nám
rozprávali naši starkí

Krajská knižnica v Žiline vyhlásila vo
februári už 17. ročník medzinárodnej
slovensko-česko-poľskej súťaže Tvoríme vlastnú knihu. Úlohou zapojených
súťažiacich bolo vytvoriť knihu na
tému: O čom nám rozprávali naši starí
rodičia.

Žiačky Emmka Brontvayová (vpravo)
a Kristínka Jančeková aj tentokrát obstáli
v silnej konkurencii kategórie už 13-16ročných. V celoslovenskom kole obsadili
krásne tretie miesto a zároveň získali postup do medzinárodného kola.
Päť pútavých príbehov odzrkadľovalo
milujúce a priateľské vzťahy medzi vnúčatami a ich starými rodičmi, ale aj medzi
deťmi a ich rodičmi. V knihe poukázali na
to, aký je pre ne čas strávený s rodičmi
resp. starými rodičmi vzácny a prínosný,
poodhalili miesta ich detstva, porozprávali
o tom, ako ich blízki vyrastali,...Texty obohatili grafickými ilustráciami a zaujímavou
obálkou. Blahoželáme.
Mgr. Miroslava Dlugošová

6/2013

Celé Slovensko číta deťom
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V dňoch od 30. mája do 5. júna 2016 sa uskutočnil
druhý týždeň čítania deťom v Slovenskej republike.
Do akcie pod názvom „Celé Slovensko číta deťom“
sa zapojila aj naša knižnica.
Cieľom podujatia je čítať deťom aspoň 20 minút denne a tak u nich vytvoriť pozitívny vzťah
k čítaniu a ku knihám.
V uvedenom týždni pracovníčky mestskej knižnice navštevovali školské
zariadenia, aby čítaním
spríjemnili deťom jednotlivé dni. V pondelok 30.
mája navštívili žiakov druhého ročníka Základnej
školy Mierovej vo Svite,
v utorok 31. mája čítali
druhákom ZŠ Komenského vo Svite.
V stredu 1. júna 2016,
kedy deti na celom svete

oslavujú svoj sviatok, sme
potešili malým darčekom
v podobe rozprávky deti
materskej školy.
Vo štvrtok 2. júna sa
v mestskej knižnici uskutočnila ďalšia celoslovenská akcia pod názvom
„Čitateľský maratón“,
v ktorom sme sa pokúsili
vytvoriť nový Slovenský
rekord. Podujatia sa zúčastnili obidve základné
školy mesta, u nás v knižnici čítalo spoločne 136
detí a na celom Slovensku sa maratónu zúčastnilo 40 954 detí. Minuloročný rekord sme preko-

Kto uvarí najlepší
guláš? Sviťania!

V sobotu 4. 6. OO JDS v Poprade a ZO JDS
v Gánovciach poriadali súťaž družstiev zo 7
organizácii JDS, kde hlavným cieľom bolo za
tri hodiny uvariť chutný guláš.
Po druhom mieste v minulom roku prisúdila
porota na čele s predsedom OO JDS v Poprade
Jánom Surmíkom 1. miesto v tomto roku Svitu.
A kto takýto výborný guláš navaril? Boli to: A.
Tokár, vedúci družstva, W. Diczházi, šéfkuchár,
podkuchári Ing. Ľ. Čírsky, M. Diczháziová, Ing. I.
Čírska a pomocníci M. Diczháziová, H. Tokárová,
A. Majkutová. A že bol naozaj chutný, potvrdí 34
občanov – seniorov zo Svitu, ktorí v Gánovciach
boli a si na ňom pochutili.
A takto zapózovalo fotografovi víťazné družstvo
„gulášníkov“ zo Svitu.
Foto: M. Jurčák

nali o 2 571 čítajúcich. Aj
touto cestou sa chceme
žiakom obidvoch základných škôl a ich pedagogickým pracovníkom poďakovať nielen za účasť
v čitateľskom maratóne,
ale tiež za výbornú spoluprácu počas celého
školského roka.
Všetkých návštevníkov
knižnice a obyvateľov
mesta zároveň pozývame
na výstavu História Vysokých Tatier fotoobjektívom, ktorá bude v knižnici od 6. júna do 6. júla
2016.
-dš-

Výhercovia

čitateľskej súťaže
V súťaži z minulého čísla,
týkajúcej sa vzniku polodrahokamov boli vyžrebovaní
títo výhercovia: Andrea
Ivančáková, Jana Suchá
a Denisa Dančová – všetky
zo Svitu. Výhru – šperky
zn. Stinga si môžu vyzdvihnúť v ateliéri, sídliacom pri
vstupe do Chemosvitu, Štúrova ul. č.101– v nízkej prístavbe pri rehabilitačnom
stredisku – vopred sa však
ohláste Ing. A.Kriškovej na t.
č. 0905 350 079. Blahoželáme!

Pekné počasie, dobrý guláš a ľudia so spoločnými záujmami - recept na pekné poobedie.

Mesto Svit
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Na ľudskú hlúposť zákony nepomôžu

Ešte nikdy som nepísala do novín, aj keď som mala všelijaké zážitky a niekedy to vo mne silne kričalo. Teraz ale
cítim potrebu podeliť sa s niekým o svoju bezmocnosť,
zlosť, smútok...
Takže, o čom chcem písať?
Mnoho ľudí chápe, že sme súčasťou prírody, máme z nej
všetko, čo potrebujeme pre
život. Napriek tomu ľudia,
ktorí si hovoria Homo Sapiens,
znečisťujú vzduch, vodu, rúbu

dôležité stromy, produkujú
množstvo odpadu, s ktorým si
príroda ťažko poradí...
Sú rôzne snahy o ochranu
prírody. Aj u nás na Slovensku
máme legislatívne opatrenia
v tejto oblasti. Sú vyhlásené
ŠPR, územia s rôznym stupňom ochrany, presne špecifikované chránené živočíchy
a rastliny. Jednou z takýchto
rastlín je aj Črievičník papučkový- kráľ našich orchideí. Dorastá do výšky 20 až 50 cm,
má nápadný kvet so žltým pyskom papučkovito vyhĺbeným
a piatimi okvetnými lístkami
červenej farby. Je to vzácna
chránená rastlina európskeho
významu.
No a my Sviťania sme mali
to šťastie, že okrem iných
chránených rastlín práve táto
krásavica rástla v našom blízkom okolí- na našej Babe.

Milovníci prírody, ktorí poznali miesto jej výskytu / medzi nimi i deti z botanického
krúžku pod vedením pani učiteľ ky Danice Božovej/ od skorej jari chodili pozerať a fotiť,
ako zo zeme idú listy, ako začínajú pučať kvety no a v máji
už tu bola skupinka Črievičníkov v plnej kráse. Bola....Všimli
ste si ten minulý čas? Je na
mieste.
Pred pár dňami som išla do
lesa potešiť sa pohľadom na
tieto kvietky a zažila som šok.
Miesto nich som našla len
dieru v zemi. Niekto ich bezohľadne vykopal!
Na ľudskú hlúposť nepomôžu žiadne zákony o ochrane prírody.
Rozmýšľala som, prečo to
ten človek urobil. Musel tam
prísť s týmto úmyslom, mať so
sebou náradie. Jediný dôvod,
ktorý mi napadol je, že chcel
mať vo svojej záhradke kvietok, aký nikto nemá. Nevie, že
pre svoj život Črievičník papučkový potrebuje symbiózu
s určitým druhom húb a baktérií, ktorú na svojom mieste
v lese mal, ale v záhradke takmer iste zahynie.
Čo s tým robiť? Možno by
pomohla väčšia osveta. Prednášky a besedy o ochrane prírody - hlavne na školách, celoplošne, nielen pre deti
z biologického krúžku.
Pretože onedlho si zničíme
aj to málo, čo nám z prírody
ostalo.
Alena Žuffová

Úspešní biológovia
10. mája sa v Poprade uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády kategórie D určenej pre žiakov 5.-7. ročníka
ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Zúčastnilo sa ho 22 žiakov z 9 škôl okresov Poprad a Kežmarok.
V teoreticko - praktickej časti obsadil Adam Kačmarák zo
7.A ZŠ Mierová ul. vo Svite pekné 4. miesto so stratou iba pol
bodu od súťažiacej na treťom mieste. Patrik Lihan sa umiestnil
na 13. priečke.
V projektovej časti sa na výbornom 3. mieste umiestnil Daniel
Kováč z 5.B - vo svojom projekte sa zameral na rastliny v okolí
cyklistického chodníka vo Svite. Jeho spolužiačka Alexandra
Jašová, ktorá sa venovala liečivým rastlinám a ich využitiu v prírodnej medicíne, obsadila 6. miesto. Obaja – Daniel i Saška sa
stali aj úspešnými riešiteľmi regionálneho kola v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach.
Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
RNDr. Danica Božová
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Veľké jarné upratovanie

Jar je obdobím nielen prvých
lúčnych kvetín, ale aj obdobím
veľ kého upratovania. Jarné
upratovanie je pre záhradku
vdýchnutie nového života po
zimnom spánku. Hoci jar sa
prehúpla už do záverečnej fázy
a onedlho ju vystrieda leto, tak
odpad vzniknutý v záhrade

EKO okienko

s nami ostane počas celého vegetačného obdobia. Či už je to
pokosená tráva, vypletá burina,
alebo neskôr opadané ovocie.
Dnes si v krátkosti opíšeme,
čo sa s týmto odpadom (biologicky rozložiteľným odpadom)
v našom meste deje. Mnoho
z vás si ho uloží do kompostoviska, alebo do plastového

kompostéra a za určitý čas získate biologické hnojivo - kompost.
Biologický odpad od ostatných skončí v mestskej kompostárni. Tam sa hnedá (suchá)
a zelená (mokrá) časť zmieša
v potrebnom pomere a nechá
sa kompostovať v špeciálnom
zariadení (fermentore). Takto
sa získa rovnaký kompost ale
oveľa rýchlejšie ako u vás v záhrade.
Kompost vyprodukovaný
v mestskej kompostárni sa
v blízkej dobe poskytne záhradkárom v našom meste.
Touto cestou by som vás rád
poprosil, aby ste svoj biologický odpad vykladali iba
v zberné dni, pondelok (Pod
Skalkou) a piatok (Svit). Je v záujme všetkých, aby bolo naše
mesto čo najkrajšie.
TR

Modrý gombík 2016

Opäť sme pomáhali. Pre Slovenský výbor UNICEF sme predávali nálepky so symbolom modrého gombíka, ktorý už tradične symbolizuje dobročinnú zbierku tejto organizácie.
Výťažok tohtoročnej zbierky pôjde na pomoc deťom z Mauretánie, ktoré trpia chorobnou podvýživou. Za vyzbierané prostriedky
sa zakúpi terapeutická výživa.Mauretánia je jedna z krajín regiónu
Sahel, ktorý v plnej sile zasiahli problémy vyplývajúce z klimatických
zmien, ktoré spôsobili dlhodobé sucho a z toho vyplývajúci nedostatok vody a potravy pre obyvateľov, zvlášť pre deti. V krajine je
podvýživou ohrozených 15% detí mladších ako 5 rokov a viac než
10 % detí sa, žiaľ, nedožije veku 5 rokov.
Žiaci 9. ročníka ZŠ Komenského ul.

Mesto Svit
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Výlet v Košiciach

V Košiciach máme pamiatky i živých predstaviteľov jednej
z najstarších kultúr na svete. Odkedy Rimania v r. 135
Židov rozohnali, nažívajú si rozptýlení po svete a tento ich
vynútený lifestyle sa volá diaspóra. Napriek roztrúsenosti
ani po 2 tisícročiach neprišli o svoje tradície a kolorit. Ako
národ neasimilovali a ako náboženstvo (judaizmus) nekonvertovali. Prežili jedno z najväčších vyhladzovaní rás – holokaust. Kvôli tomu i kvôli ich humoru, hudbe a šikovnosti
ich môžeme obdivovať aj v Košiciach.

Naša výprava 17.mája 2016
pozostávala z 32 účastníkov,
ktorí pochádzali z viacerých
seniorských organizácií vo
Svite.
Pretože sme chceli vidieť
ich kultúru a dozvedieť sa
viac, rozhodli sme sa navštíviť
Košice a so sprievodcom si
pozrieť časť mesta obývaného
touto komunitou a navštíviť
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ich Synagógy. Aby sme využili celý
deň, na popoludnie sme zabezpečili so sprievodkyňou prehliadku
Chrámu svätej Alžbety, Rákocziho
krypty, kaplnky Sv. Mikuláša a Kostnice.
Po vstrebaní informácií o kultúrnych pamiatkach sme mali do odchodu vlaku ešte chvíľu času na
kávu a zákusok. Večer sme sa vrátili
do Svitu trochu unavení, ale návšteva Košíc stála za to. Odporúčame aj ostatným, ktorí sa našej akcii nezúčastnili, aby Košice navštívili.
V auguste plánujeme výlet do
Čachtíc na hrad a kaštieľ, kde je
múzeum, odtiaľ pôjdeme do Brezovej pod Bradlom, kde si prezrieme mohylu M. R. Štefánika s výkladom. Informácie pre účastníkov
včas doručíme.
Za ZO SZZP Ing. Kuzmíková

NOVÉ
PÔŽIČKY
AŽ DO 6000 €,
JEDNODUCHO, RÝCHLO.

Tel: 0949 604 294

Poprad, Nám.sv.Egídia,
budova INTES, 2.posch.

Denník polície
n 21. apríla hliadka MsP monitorovala
priestory v okolí obchodu na Kopčeku na
Ulici Štúrovej, kde podľa výpovede svedkov
chodili žiaci základných škôl fajčiť, znečisťovali okolie a tiež vykonávali malú potrebu.
Tieto svoje potreby riešili v ranných hodinách, pred vyučovaním alebo okolo obeda.
n 24. apríla sa anonymný priestupca rozhodol zobudiť ľudí o pol tretej hodine ráno
vyzváňaním na vchodové zvončeky. Obyvatelia bytového domu na Ulici Štefániková
2 mali ranný budíček, po ktorom sa zvončekový fantóm vyparil.
n 25. apríla oznámil Jozef M. okradnutie
v pohostinskom zariadení. Okradnúť ho
mali dvaja muži, Marián K. zo Štrby a Peter
B. z Popradu, ktorí si prilepšili o 120 €. Nakoľ ko ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, vyriešenie krádeže bolo odovzdané štátnej polícii.
n 26. apríla nahlásil lúpežné prepadnutie
maloletý Milan Č. z Batizoviec. Nachádzal
sa na bagrovisku, kde ho český hovoriaci
muž kopol do oblasti rebier a ukradol mu
bicykel. Muž potom pokračoval na bicykli
smerom na Batizovce. MsP privolala záchranku, ktorá Milana Č. previezla do nemocnice v Poprade na ošetrenie jeho poranenia.

n 27. apríla sa Pod Skalkou voľne pohybovali tri psy, ktoré bez obojku vzbudzovali
v obyvateľoch strach z ich útoku. Psy pochádzali z osady Batizovce, kde najprv
osadníci zapierali ich vlastníctvo, ale nakoniec sa dohodli s hliadkou MsP, že psov odchytia a postarajú sa o nich.
n 28. apríla nahlásil anonym, že vodič
auta Citröen Berlingo jazdí pod vplyvom
alkoholu. MsP spoločne so štátnou políciou
auto zastavili. Dychová skúška na alkohol
bola negatívna. Pre doklady, ktoré boli neplatné, vodičovi bola uložená bloková pokuta.
n 30. apríla na útvar MsP doniesla žena
kabelku. V kabelke sa nachádzal mobil, fotoaparát, peňaženka a iné drobnosti. Majiteľ ka kabelky sa môže dostaviť na útvar
MsP Svit.
n 3. mája na Štefánikovej ulici dochádzalo k zadymovaniu celého vchodu bytového domu. Dvere bytu, odkiaľ zadymovanie pochádzalo, boli otvorené. Byt bol
prázdny, nájomca sa v ňom nenachádzal.
Pre husté zadymovanie boli privolaní hasiči,
ktorí sa pomocou hasiacich prístrojov dopracovali k ohnisku, ktoré pochádzalo z vyprážania hranoliek. O likvidáciu zdroja zadymenia sa postarali hasiči.
n 3. mája v sa Obchodnom centre A1 na
prízemí muž vymočil na chodbu, zapálil si
cigaretu a odišiel do krčmy. Peter B. zo
Šemše predložil občiansky preukaz, kde

bolo vysvetlenie jeho konania. Išlo o osobu,
ktorá má obmedzenie spôsobilosti na
právne úkony.
n 4. mája sa zatiaľ neznámy páchateľ postaral o vylámanie dverí 20 pivníc v bytovom
dome na Ulici Jilemnického 22. Z pivníc nezmizlo nič, poškodené boli iba dvere. Pri
kontrole kamerového systému boli zaznamenaní niekoľ kí ľudia, ktorí do bytového
domu vchádzali aj vychádzali. Štátna polícia
po páchateľovi pátra.
n 7. mája polícia riešila nezhody medzi
rozvedenými manželmi. Marta D. uviedla,
že jej bývalý manžel bráni v riadnom užívaní
bytu a poškodil jej zámok na jej izbe. OO
PZ vysvetlila manželom, že po dobu, kým
súd nerozhodne o rozdelení ich zatiaľ spoločného majetku, sú všetky miestnosti majetkom oboch a teda nikto z nich nemá
právo druhému brániť v ich užívaní.
n 9. mája pracovník SBS supermarketu
Lidl ohlásil páchateľa drobnej krádeže. Emília Č. z Novej Lesnej zatajila tovar v hodnote
15, 01€, ktorý mala ukrytý v druhej taške.
Pri kontrole tašky sa dala na útek. Ďaleko
neušla, pred Lidlom ju chytil pracovník SBS.
n 13. mája bol súdnym príkazom odobratý maloletý syn Ľudmily P., bytom Azylové centrum. Ľudmila P., ktorá sa lieči na
psychiatrii pre agresivitu, si vybíjala zlosť na
synovi. Pre podozrenie týrania zverenej
osoby bola predvolaná na OO PZ, kde sa
dostavila.
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Olympiáda škôlkárov

Pohybová výchova v predškolskom období tvorí základ zdravého, všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa. Je jedným z prostriedkov, ktorý
zdokonaľuje deti po stránke fyziologickej, motorickej a kognitívnej, čím
prispieva k upevňovaniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti.
Na školskom dvore v MŠ Mierová olympionik, po prekonaní všetkých dis141 vo Svite sa stretlo 1. júna okolo ciplín, dostal odmenu. Chceme poďa190 detí z troch svitských MŠ. Realizo- kovať aj ujovi Igorovi, ktorý nezabudol
vala sa 10. Svitská olympiáda MŠ, na svojich lyžiarov a doniesol všetkým
ktorú pripravila Naďa Kumotovitzová deťom darček k MDD.
Aj týmto spôsobom vštepujeme dez CVČ s dobrovoľníkmi. Po úvode a
olympijskej hymne sa deti pustili do ťom lásku k športu a radosť z pohybu,
aby si túto činnosť obľúbili a prijali ju
športovania so svojimi učiteľ kami.
Dobrému priebehu olympiády prialo ako životný štýl zdravého človeka.
slnečné počasie a super hudba. Každý
Mária Zentková
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Prevádzka materských škôl

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit v
čase letných mesiacov júl a august 2016
1. - 31. júl 2016
obmedzená prevádzka
prerušená prevádzka
1. - 31. august 2016
obmedzená prevádzka
prerušená prevádzka

Materská škola
Mierová 141, Svit
Materská škola
Školská 21, Svit
Materská škola
Školská 21, Svit
Materská škola
Mierová 141, Svit

Vysvetlivky:
obmedzená prevádzka - v prevádzke
bude nižší počet tried, podľa počtu prihlásených detí;
prerušená prevádzka - MŠ zatvorená z dôvodu dôkladného čistenia priestorov a dezinfekcie prostredia v zmysle § 2 ods. 6)
Vyhl. MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole
v platnom znení.
Bližšie informácie u riaditeliek materských
škôl:
MŠ Školská 21: 0903645859; mssvitpodskalkou@centrum.sk
MŠ Mierová 141: 0915694133;
mssvit@stonline. Sk.

Stretnutie s „Kométou“

platok dajú vymedzený čas na športovanie. A tým aj
táto partia chlapov dokazuje, že športom sa dá žiť aj
Basketbal vo Svite v roku 2017 bude písať svoju 70-ročnú históriu. Za tú v takom veku. Je len na každom z nás, ako tie moždobu tu vyrástlo a hlavne naučilo sa hrať túto populárnu hru veľa adep- nosti využije.Veď utužovať zdravie a priateľstvo je
tov, dokonca sme mali viacerých reprezentantov bývalého Českoslo- tým najlepším liekom pre ďalšie roky.
Text a foto: -ákvenska i Slovenska, na ktorých sme hrdí.

Preto je dobré, že vo Svite táto tradícia
basketbalu vo všetkých vekových kategóriách pokračuje, čoho sme svedkom aj pri
extraligovom mužskom basketbale v súčasnosti.A že sa tomto športu naďalej rekreačne venujú občania mesta aj v dôchodkovom veku, o tom ma presvedčila návšteva malej telocvične v nedeľu 15. mája
poobede. I napriek tomu, že v televízii bežali Majstrovstvá sveta v hokeji, do telocvične prišlo 11 členov partie chlapov, ktorá
sa schádza pravidelne raz do týždňa pod
názvom „Kométa“. Pomenovanie mužstvu
dal Ján Štefko, ktorý bol pri rekonštrukcii
a sprevádzkovaní historickej električky,
dnes známej pod názvom Kométa a to ho
motivovalo aj pri zrode mužstva veteránov.
A veru začali zostra, rozcvička, krátky
strečing pod vedením mládežníckeho trénera Rudolfa Kovalíka a začali žrebovať, kto
s kým bude hrať. Začali výskokom v strede
ihriska. A potom už len boj o každú loptu.A
po zápase krátke posedenie a rozhovory.
Ako nám J. Štefko povedal, chlapi sú
vďační Centru voľného času, že im za po-
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Svit hostil 17 štátov sveta
nizátorom podujatia bol Slovenský rybársky zväz v spolupráci s Miestnou organizáciou
Slovenského rybárskeho zväzu
vo Svite a podujatie zároveň
prebehlo s podporou Mesta
Svit. Projekt finančne podporil
Prešovský samosprávny kraj a
Nadácia Chemosvit, mediálnymi partnermi podujatia bolo
obchodné centrum Max Poprad a OC Forum Poprad.
XIV. Majstrovstvá sveta národov v love rýb udicou na prívlač boli zahájené vo štvrtok
26. mája 2016 o 17.00 hod. na
Námestí J. A. Baťu vo Svite

v nedeľu 29. mája 2016 v rovnakom časovom intervale. Rybárske národné tímy proti
sebe súťažili v love prívlačovou technikou, čo je spôsob
lovu, pri ktorom rybár ťahá nástrahu (napodobeninu vodného živočícha) prerušovaným
alebo plynulým pohybom vo
vode tak, aby vyprovokovala
dravé ryby k záberu. Majstrovstvá sveta národov v love rýb
boli ukončené slávnostným záverečným ceremoniálom spojeným s vyhodnotením pretekov, ktoré sa konalo v nedeľu
29. mája 2016 na Námestí J.

priečky reprezentanti zo Slovenska – zlato získal Peter
Hornák z Liptovského Mikuláša a striebro si odniesol Lukáš Hollý z Kysuckého Nového
Mesta. Na treťom mieste sa
umiestnil zástupca bulharského tímu Todor Kostadinov.
Svit už v septembri 2015
hostil medzinárodný turnaj v
love pstruhov Trout union cup
2 Slovakia 2015, ktorý bol zá-
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roveň prípravou na tohtoročné
Majstrovstvá sveta národov v
love rýb udicou na prívlač. Na
turnaji sa tiež najlepšie darilo
slovenským reprezentačným
tímom, ktoré v rámci súťaže
vyzbierali najviac pódiových
ocenení a celkovým víťazom
tour sa stal už spomínaný reprezentant slovenského tímu
- Peter Hornák.
JUDr. Lenka Faixová

Výsledky

slávnostným otváracím ceremoniálom. V piatok 27. mája
2016 pokračovali majstrovstvá
sveta v love rýb na rieke Poprad vo Svite oficiálnym tréningom reprezentantov. Prvé
kolo pretekov sa uskutočnilo
v sobotu 28. mája 2016 od
9.00 hod. do 13.00 hod. a
druhé kolo pretekov prebehlo

A. Baťu vo Svite. Najlepšie sa
na majstrovstvách darilo slovenskému reprezentačnému
tímu, ktorý zvíťazil a odniesol
si trofej za prvé miesto. Na
druhom mieste skončil tím rybárov z Talianska a bronzovú
priečku obsadilo družstvo z
Ukrajiny. V rámci súťaže jednotlivcov obsadili prvé dve

TÍMY
1. Slovensko
2. Taliansko
3. Ukrajina
4. Poľsko
5. Rusko
6. Bulharsko
7. Bosna a
Hercegovina
8. Chorvátsko
9. Česká
republika

JEDNOTLIVCI
1. Hornák Peter
2. HollýLukáš
3. Kostadinov Todor
4. Giolo Alberto
5. Smatana Juraj
6. Remeshivskyi Oleksandr
7. Cepelák Michal
8. Potylytskyi Denys
9. Lastric Petar
10. Getov Georgi
11. Sámela Jaroslav
12. Boras Mijo
13. Shanin Alexey
14. Vilhutskyi Vladyslav

Vydarené majstrovstvá sveta
Rozhovor s Vladimírom Hromekom, vedúcim
organizačného štábu MS, vedúcim športovej
činnosti pri Slovenskom rybárskom zväze
v Žiline.

n Čo rozhodlo, že Svit je organizátorom MS v rybolovnej technike?
V prvom rade rozhodlo to,
že vo Svite máte schopných
a obetavých ľudí, ktorí vedia takéto podujatie zorganizovať.
V neposlednom rade aj to, že
sme našli pri organizovaní pochopenie a podporu zo strany
mesta, primátora Ing. Miroslava Škvareka. Primátor prijatím kapitánov všetkých 17
družstiev z celého sveta po
slávnostnom otvorení v obrad-

nej miestnosti, kde im odovzdal upomienkové darčeky, vytvoril veľmi priateľskú atmosféru MS. A nakoniec rozhodla
aj voda v rieke Poprad, ktorá
poskytuje pre pretekárov výborné podmienky pre súťaženie.
n Ako ste spokojný s priebehom MS po športovej
a organizačnej stránke?
Samozrejme, mne neprináleží hodnotiť úroveň pretekov,
lebo ešte prebiehajú (rozhovor

bol počas pretekov v sobotu),
ale už teraz je jasné, že po

Slovensko
Slovensko
Bulharsko
Taliansko
Slovensko
Ukrajina
Česká republika
Ukrajina
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Slovensko
Chorvátsko
Rusko
Ukrajina

športovej stránke je úroveň vysoká, v rieke je dostatok rýb,
tak už len záleží na schopnostiach samotných pretekárov,
ako sa s tým dokážu vysporiadať a chytiť čo najviac rýb. Voda
v rieke Poprad je čistá, i napriek zrážkam sa nemení. Po
organizačnej stránke sú pretekári spokojní s ubytovaním, či
už vo Svite v Kolibe ale i Lopušnej doline. Otvárací ceremoniál bol veľmi pekný a samospráva vášho mesta nám
organizátorom vychádza všemožne v ústrety, a to ja som už
prešiel rôzne súťaže a nie všade
som sa s takou ochotou stretol.
n MS sú aj miestom spoločenských stretnutí pretekárov a funkcionárov. Ako
hodnotíte túto skutočnosť? á
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Hokejbalisti
Lords Ball Svit U16

Tomáš Gajan
Hráč BKM Iskra Svit, ktorý sa výraznou
mierou pričinil o víťazstvá družstva
a v poslednom dvojkole ligy proti Interu
Bratislava a Karlovke Bratislava stal sa
hráčom dvojkola na Slovensku so štatistikami:
Proti Interu Bratislava: 27 bodov, 11
doskokov, 5 asistencií, percentuálna
streľ ba za 3 body bola 58 % a herná
produktivita 36,4.
Proti Karlovke Bratislava: 33 bodov, 6
doskokov, 5 asistencií, percentuálna
streľ ba za 3 body opäť 58 % a herná
produktivita 37,5.

Mladí hokejbalisti z Lords Ball Svit
z kategórie do 16 rokov sa uplynulý
víkend stali víťazmi Slovenského pohára - Mamut cupu 2016. Celoslovenského turnaja, pod organizačným
vedením Slovenskej hokejbalovej
únie, ktorý sa uskutočnil v obci
Pruské, sa zúčastnilo osem tímov. Víťazných „Lordov“ v polovici júna ešte
čaká účasť na kvalitne obsadenom
Nitrawa cupe v Nitre, kde sa pokúsia
potvrdiť svoj celoslovenský triumf.
Pripravila: -LM-

Taktiež sa po sezóne dostal do širšej
nominácie reprezentácie SR do 18 rokov
v basketbale.

Víťazný tím Slovenského pohára v hokejbale kategórie U16 – Mamut cupe
2016 v Pruskom z MhbK Lords Ball
Svit, zľava dolný rad Ondrej Mlynár,
Adam Baran, Ján Sarvaš, Alex Kupka,
Róbert Džugan, Adam Jahoda, Jozef
Sarnovský, Matej Komloš, Alexander
Hvizdoš, Erik Muráň, Jakub Nespala,
Kristián Kováčik, Erik Kopkáš (tréner
družstva), Ladislav Kalasz (vedúci
družstva), Oliver Okuliar, Alexander
Zekucia, Martin Faško – Rudáš (kapitán družstva), Bartek Wsol.

á Slovensko, ako si dobre pamätám za posledných 15 rokov,
poriada zápolenie v tomto
športe už desiatykrát. Ja som
bol členom organizačného štábu pri každom z nich, takže
skromne povedané, mám aj nejaký prehľad o úrovni podujatí.
Je dobré, že mesto Svit, tu pod
Vysokými Tatrami hostí podujatie svetového rangu, je tu
miesto na zviditeľnenie sa Svitu
i Slovenska vo svete, vznikajú
nové kontakty a priateľstvá, a to
je v dnešnom svete veľmi dôležité.
nS akými ohlasmi ste sa
stretli počas prebiehajúcich
MS od funkcionárov jednotlivých štátov?
Pozrite sa, vo Svite sú ideálne

podmienky pre rybolovné súťaženie, tu diváci môžu bezprostredne stáť za pretekárom vo
vymedzenom priestore, vidieť
rybára v akcii. Som rád, že to aj
vaši občania využili a prišli sa
pozrieť. My sme sa snažili
s mestom Svit vytvoriť čo najlepšie podmienky pre tieto MS,
ale ako to chodí, najväčšiu spokojnosť budú mať tí, ktorí získajú najlepšie športové výsledky. Ale už teraz môžem
konštatovať, že podľa vyjadrení
funkcionárov z jednotlivých štátov s priebehom MS je spokojnosť po každej stránke. MS vo
Svite v roku 2016 boli na vysokej športovej, organizačnej
a spoločenskej úrovni a za to
Vám vo Svite patrí naše poďakovanie. Poďakoval: M. Jurčák

Hokejbalisti z Lords Ball Svit
U16 víťazmi Slovenského pohára
V obci Pruské zorganizovala Slovenská hokejová únia
celoslovenský turnaj, na ktorom nechýbali ani naši Sviťania, ktorí urobili fanúšikom veľkú radoť. Osem tímov
bolo rozdelených do dvoch základných skupín.
V oboch skupinách sa hralo systémom každý s každým,
kde prvý zo skupiny postupoval priamo do semifinále, čakajúc na súpera z ďalších štvrťfinálových zápasov druhých s
tretími umiestnenými, pričom štvrtí v poradí už nezasahovali
do nasledujúcich bojov.
Lords Ball Svit vo finále zvíťazil nad HBK Kometa Vrútky
3:0 (0:0, 3:0).
A stali sa víťazmi Slovenského pohára 2016 kategórie 16
ročných. Zlato tak putuje pod Tatry, striebro na Turiec zásluhou Komety Vrútky a bronz na Záhorie s družstvom L2
Hockey Gajary Flames. Ďalšie poradie 4. ŠK 98 Pruské, 5.
MŠK Kežmarok, 6. HBC Ducks Košice, 7. ŠK Rebels 91 Topoľčany, 8. MHbK Worms Kežmarok.
PhDr. Ladislav Kalasz
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Splnený sen futbalistov - III- liga
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Futbalisti Svitu po víťazstve v Štrbe 2 : 5 a prehre Š. Michalanian
s Ľuboticami nastupovali v nedeľu 5. júna 2016 na domácej pôde
proti V. Mirošovu ako víťazi IV. ligy skupina sever.
Po víťazstve 2 : 0, keď góly dal najlepší strelec Svitu Mičko sa uskutočnila malá slávnosť odovzdania pohára za 1. miesto. Kapitánovi

družstva v tomto zápase Dušanovi Chybovi ho odovzdal
zástupca VsFZ. A potom už nasledovala len obrovská radosť hráčov, funkcionárov a divákov, ktorú prejavili veselým skandovaním: „Tretia liga, tretia liga…!“
Na záver hlásateľ J. Bartko vyzval divákov na účasť na
treťoligových zápasoch, ktoré sa začnú v auguste.
Súťaž pokračuje 12. 6. 2016 posledným 30. kolom
a Svit odohrá zápas v Spišskom Podhradí.
Text a foto:
M. Jurčák

Úspešný začiatok sezóny v CK Energia
30. apríla 2016 odštartovala cyklomaratónska séria pod názvom ŠKODA BIKE
OPEN TOUR, v ktorej je zaradený aj
všetkým známy HORAL. Prvými pretekmi
bol Škoda Svätojurský MTB maratón
Svätý Jur.
Štartovalo na ňom skoro 850 nadšencov horskej cyklistiky, medzi ktorými nechýbali ani šiesti Sviťania z nášho klubu.
Na polmaratóne 42 km: Dianka Cetlová
(8. miesto), Ondrej Soják ml., Martin
Antoni, David Dolinay. Krátku trať 20
km: junior Adam Dolinay (11. m. ) a na
70 km: Timotej Mikuš.
Ten istý deň bol aj prvými pretekmi
Česko-Slovenskej ultra-maratónskej série
24 hodinoviek, ktorú sa odhodlala absolvovať sedemčlenná skupinka bikerov
z CK Energia Svit.
Prvým bol MTBike Jam 24 hodín Kuchyňa, ktorý bol aj majstrovstvami Slovenska v tejto disciplíne. Jazdilo sa na
8 km okruhu v okolí obce Kuchyňa, jednotlivci, dvoj a štvorčlenné družstvá.
Najvyššiu priečku obsadila štvorica
v kategórii muži nad 40 rokov: Ján Niedoba, Ján Bučina, Stanislav Mlynarčík
a Štefan Dolinay, ktorí najazdili spolu
57 kôl (456km) a tak získali 1. miesto.

Na druhom mieste sa umiestnila dvojica našich žien v zložení: Stanka Mlynarčíková a Dianka Cetlová. Diana už
mala v ten deň za sebou polmaratón

v Svätom Jure. Najazdili spolu 11 kôl (88
km), čím obhájili minuloročný výsledok,
kde v ženskej kategórii dvojíc na majstrovstvách Slovenska 2015 v Terchovej
skončili na druhej
priečke Andrea Bučinová a Gabriela
Sojáková z CK Energia Svit.
V kategórii jednotlivci muži nad 40 rokov sa s traťou popasoval Rado Starúch,
keď najazdil počas
24 hodín 32 kôl (256
km) a skončil na 8.
priečke.
O týždeň neskôr,
7. 5. 2016 na BBB
Vlkohron maratóne
vo Vlkanovej náš
predseda klubu Janko Niedoba skončil
vo svojej kategórii na
krásnom treťom mieste.
J. Bučina
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