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Na Ul. 9. mája prebehla
v marci skúška nových
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STAVANIE 30. apríla 2018
A OHRÁVANIE MÁJOV

120. výročie narodenia Jána
Antonína Baťu si pripomenuli
seniori, ktorí priniesli kyticu
kvetov k jeho buste

ZO ŽIVOTA V MESTE

Čakáme vaše podnety
a návrhy na udelenie

Ceny mesta
Tak, ako každý rok, aj tentokrát si
chce mesto Svit uctiť ľudí, občanov,
ktorí sa významnou mierou podieľali
na rozvoji nášho mesta v rôznych oblastiach života.
Keďže sa vždy snažíme pristupovať
k oceňovaniu čo najobjektívnejšie,
každoročne sa aj prostredníctvom
týchto novín obraciame na širokú verejnosť, aby nám písomne (do konca
apríla 2018) doručila svoje návrhy na
ocenenie osobností Cenou mesta pre
rok 2018.
Navrhované osobnosti musia spĺňať nasledujúce kritériá určené štatútom mesta:
l vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno
- prospešnej činnosti,
l významné pričinenie sa o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho
propagáciu doma i v zahraničí,
l činnosť pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho občanov.
Tieto kritériá platia pre udelenie
Ceny mesta Svit - udelenie Ceny primátora je v kompetencii primátora
mesta a v hierarchii ocenení nasleduje
za Cenou mesta. Ak však máte návrhy
aj v tejto kategórii, radi ich prijmeme
a budeme o nich rokovať.
Svoje návrhy zasielajte na adresu: Mestský úrad, Hviezdoslavova 32,
059 21 Svit. Na obálku pripíšte heslo „Ceny mesta“. Veríme, že aj tento
rok sa nám s vašou pomocou podarí
nezabudnúť na nikoho, kto si takúto
pozornosť zaslúži.
-lf-

Mestská polícia

informuje

V uplynulom období zaznamenala
Mestská polícia Svit viacero podnetov
a sťažností zo strany občanov, ktoré sa týkali najmä nedodržania povinností držania psa na vôdzke, znečistenia verejného
priestranstva alebo voľne sa potulujúcich
psov na území mesta.
Mestská polícia Svit preto informuje
občanov mesta, že v súčasnosti prebieha
mimoriadna akcia zameraná na kontrolu

dodržiavania povinností držiteľov psov
podľa Zákona č. 282/2002 Z. z. a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svit
č. 6/2002, ktorým sa upravujú podmienky držania a chovu psa v meste.
Držiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby
pes neznečisťoval verejné priestranstvo,
verejne prístupné miesta (najmä detské
pieskoviská, obchody, predajné stánky
a pod.) výkalmi a nepoškodzoval zeleň,
kvetinové záhony a trávniky. V prípade
znečistenia verejného priestranstva, verejne prístupného miesta je držiteľ psa
povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
Každý pes musí nosiť na obojku identifikačnú známku. Môžete popremýšľať aj
o trvalom označení svojho psa pomocou
miniatúrneho mikročipu, ktorý sa implantuje pod kožu alebo pomocou čísla
vytetovaného vo vnútri ucha.
Mestská polícia môže tomu, kto poruší
zákon o niektorých podmienkach držania
psov udeliť blokovú pokutu až do výšky
33 €. Pokuty za nedodržanie zákona môže
udeliť aj obec, a to až do výšky 165 €.
Mestská polícia Svit v záujme ochrany
života a zdravia neodporúča približovať
sa k opusteným a túlavým psom. V prípade potreby odporúča kontaktovať NONSTOP linku - 0905 636 715.
MsP

Poďakovanie primátorovi mesta
Ďakujem veľmi pekne primátorovi mesta Svit, Miroslavovi Škvarekovi, za jeho
pozornosť, ktorú mi venoval na stretnutí
jubilantov v obradnej sieni 21. 3. 2018.
Vo svojom príhovore, hodnotiac aktivity seniorov v meste, vyzdvihol moju
činnosť pri zviditeľnení nášho mesta tým,
že som pri príležitosti životného jubilea 80 rokov vydala knihu Pokrivené životy.
Veľmi si jeho uznanie a darček vážim.
Pánovi primátorovi prajem veľa zdravia, úspechov pri napĺňaní svojich predsavzatí a plánov pre rozvoj mesta.
Blažena Bendíková

V meste sme skúšali nové LED svietidlá. Všimli ste si ich?
Ak ste počas minulého mesiaca šli večer po Ulici 9. mája, mohli
ste si všimnúť, že sa tam niečo zmenilo. Začiatkom marca boli na
stĺpoch verejného osvetlenia Ulice 9. mája vymenené pôvodné
svietidlá so sodíkovo-výbojkovými žiarivkami za LED-diódové
svietidlá. Výmena sa uskutočnila vďaka dohode s firmou LED-Solar
z Prešova o bezplatnom zapožičaní LED-kových svietidiel na skúšobnú, jednomesačnú prevádzku. Cieľom tejto výmeny bolo vyskúšať v praxi nový druh osvetlenia verejných priestorov.
Veríme, že dobrá viditeľnosť vďaka týmto svietidlám bezprostredne vplýva nielen na bezpečnosť premávky na miestnych
komunikáciách. Potešilo by nás však, keby sme mali spätnú väzbu
práve od vás, milí Sviťania. Očakávame všetky vaše podnety, vyjadrenia, pripomienky či návrhy, pozítiva, ale aj negatíva k týmto
svietidlám, ktoré budú zhrnuté aj v záverečnej správe spolu s analýzou energetických úspor v nadväznosti na kvalitu osvetlenia. JF
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ZO ŽIVOTA V MESTE
Projekt nadstavby a rekonštrukcie hasičskej zbrojnice či zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch cesty I/18 v intraviláne mesta boli
predmetom rokovania ostatného mestského zastupiteľstva vutorok
27. marca. Mestskí poslanci schválili aj nájom časti pozemku vo vstupnom portáli cintorína na umiestnenie automatu na predaj sviečok.
Hasiči by sa mohli dočkať
obnovy zbrojnice v mestskej
časti Pod Skalkou
Vedenie mesta Svit sa rozhodlo zapojiť sa do výzvy o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu určenej na výstavbu,
rekonštrukciu a modernizáciu existujúcej
hasičskej zbrojnice. Poslanci podanie žiadosti zo strany mesta odobrili a schválili
aj spolufinancovanie projektu zo strany
mesta vo výške minimálne 5 % z celkového rozpočtu stavby. Objekt dobrovoľné-

odzrkadliť na znížení dopravnej nehodovosti či znížení počtu úrazov osôb pri
dopravných nehodách s dôrazom na
chodcov, cyklistov, detí a seniorov v čo
najkratšom čase. Mesto má pripravené
projekty, ktoré sa týkajú osvetlenia a optického zvýraznenia vodorovného dopravného značenia už existujúcich priechodov pre chodcov.
Mesto sa uchádza o finančné prostriedky na zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch, ktoré by mali byť
umiestnené na ceste I/18, ktorá pre-

Poslanci rokovali s primátorom
aj o nových projektoch

ho hasičského zboru v mestskej časti Pod
Skalkou má viac než 40-ročnú históriu
a vzhľadom na súčasné podmienky akčnosti a mobility zásahov DHZ je nutné
prikročiť k jeho rekonštrukcii, ktorej cieľom bude okrem nadstavby objektu aj
logistické uloženie výzbroje a výstroje.
Nadstavba v sebe zahŕňa najmä skultúrnenie prostredia dobrovoľným hasičom
pri ich edukácii a zlepšovaní fyzickej kondície. V neposlednom rade sa týmito plánovanými stavebnými úpravami zlepšia
tepelno-technické charakteristiky objektu a aj jeho architektonický ráz.

Mesto pripravilo projekty
s dôrazom na bezpečnosť chodcov
Poslanecký zbor prerokoval predloženie žiadosti o dotáciu na podporu zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie
v meste. Malo by sa to bezprostredne
ROČNÍK XVII - APRÍL 2018

chádza intravilánom mesta. Umiestnenie priechodov je lokalizované v dvoch
miestach - pri vstupe do mesta (zo smeru Žilina) pri odbočke do mestskej časti
Pod Skalkou, kde dochádza k zvýšenému pohybu osôb naprieč touto cestou
1. triedy (do práce či za rekreáciou), a zároveň v tejto lokalite sa nachádza aj obytná časť „Losky“. Dôvodom riešenia tejto
záležitosti je najmä to, že v predmetnej
lokalite dochádzalo v predchádzajúcich
obdobiach ku kolíziám medzi chodcami a motorovými vozidlami, k čomu neprispel ani fakt, že v danej lokalite bola
pred pár mesiacmi na základe rozhodnutia Dopravného inšpektorátu zvýšená
povolená rýchlosť motorových vozidiel
z pôvodných 50 km/h na 70 km/h, a to aj
napriek tomu, že mesto s týmto rozhodnutím vyjadrilo nesúhlas.
Pokračovanie na strane 4

Pár slov
primátora

Zaujal ma EDITORIÁL
v novinách Chemosvit, a.s.:
Sťažnosti spôsobujú rakovinu
Výskumy ukazujú, že priemerný
človek sa počas komunikácie sťažuje
raz za minútu. A to poznám ľudí, ktorí to majú obrátene. Podľa výsledkov
je sťažovať sa tak lákavé a návykové
ako ranná cigaretka alebo čipsy večer pri televízii. Cyklus sa zrýchľuje,
mozog volí ľahšiu voľbu, sťažujeme sa
častejšie. Sťažnosť sa stáva predvoleným správaním. Ako všetky podobné
zlozvyky to samozrejme má vplyv na
zdravie.
Mozog miluje efektívnosť, nechce
pracovať ťažšie, než je potrebné. Ak
v myslení prevažuje určité správanie
sa, neuróny vytvoria mostík, aby v budúcnosti tento proces prebehol efektívnejšie. Až tieto premostenia začnú
byť efektívnejšie ako samotné premýšľanie o pozitívnom riešení. Sťažnosť potláča, a tým aj fyzicky zmršťuje
oblasť mozgu, ktorá je určená pre riešenie problémov. Uvoľní sa stresový
hormón, zvýši sa krvný tlak a hladina
cukru potlačí imunitu.
Navrhujem: Ak máte pocit, že sa
potrebujete sťažovať, sústreďte pozornosť na vďačnosť. Hneď potom,
čo sa zhlboka nadýchnete, začnite
s niečím pozitívnym. Zakaždým, keď
zažijete negatívne myšlienky, použite
na neutralizáciu a opravu premostenia
premýšľanie nad niečím pozitívnym.
Vyhlasujem súťaž o zdravšiu kanceláriu. Na začiatok stačí, ak sťažnosti bez
riešenia začnete s pozitívnym komplimentom.
Autor: Peter Tomečko
– manažér dlhodobého rozvoja
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Pokračovanie zo strany 3

Druhý priechod pre chodcov sa nachádza v blízkosti vjazdu nákladných vozidiel do areálu spoločnosti Chemosvit.
Aj v tomto prípade ide o priechod, ktorý
prechádza cestou I/18 a je vo veľkej miere využívaný občanmi - chodcami, ktorí si
po chodníku skracujú cestu do mestskej
časti Pod Skalkou. Uvedená lokalita vykazovala v predošlom období taktiež časté

kolízie chodcov s vozidlami, projekty sa
preto týkajú hlavne bezpečnosti osôb,
ktoré sa v daných lokalitách pohybujú
pešo.

Pri vstupe na cintorín pribudne
automat na sviečky
Mestské zastupiteľstvo v utorok schválilo na základe ukončenej obchodnej verejnej súťaže aj nájom časti pozemku vo

Súťaž v reze ovocných stromov

vstupnom portáli cintorína, kde bude
umiestnený automat na predaj sviečok.
Výhodou tohto zariadenia je najmä to,
že nie je viazané na otváraciu dobu žiadneho „kamenného obchodu“ a funguje
prakticky nepretržite, sviečky si teda návštevníci cintorína budú môcť kúpiť kedykoľvek bez obmedzenia. 		
LF

štyri stromy v časovom limite jednej hodiny. Podmienkou bolo zachovať maximálnu výšku stromu okolo 220 cm a pripraviť ich na rodivosť presvetlením.

Jozef Kalakaj bodoval
Štyria členovia komisie zhodnotili
jednotlivé výkony. Jozef Kalakaj, predseda OV SZZ Poprad, člen ZO Breziny Svit
z Prešovského kraja, obsadil 9. miesto. Od
sponzorov obdržal hodnotnú cenu.

Ošetrovanie stromov

17. marca 2018 sa už po pätnásty raz
uskutočnila celoslovenská súťaž v reze
ovocných stromov v Piešťanoch, kde sa
prihlásilo 54 súťažiacich. Pracovníčky
RV SZZ zaregistrovali členov a pridelili
im čísla. Následne Ing. Eduard Jakubek,

predseda RV SZZ, predstavil ďalších troch
rozhodcov.

Súťažilo sa v časovom limite
Súťažiaci sa stretli v priestoroch SOŠ
záhradníckej v Piešťanoch. Každý rezal

Konečne nás opúšťa zima a záhradkári by mali začať ošetrovať stromy. Treba si
dávať pozor a nestrihať stromy na bonsaje,
neskracovať každý konárik, nechať jednoročné výhonky a strihať na konárový krúžok. Úlohou jarného rezu je nielen omladiť,
ale aj presvetliť strom. Postreky treba robiť
v čase, keď bude na konároch myšie uško
a denná teplota bude nad 12oC.
JK

Jubilantka Fantázia
Bolo to akoby včera, keď prišli za mnou dve ambiciózne
pani učiteľky, hudobníčka a tanečníčka s nápadom, ktorý
chceli zrealizovať, ale potrebovali priestory. Voľné priestory
boli len v suteréne školy, ktoré v minulosti slúžili ako školská
jedáleň a kuchyňa.

Zanietenosť pre prácu s deťmi
Všetko to začalo vybavovaním na úradoch. Určite to pani
učiteľky nemali ľahké, ale ich zanietenosť pre prácu so žiakmi bola veľmi veľká. Škola sa dennodenne otvárala v skorých
ranných hodinách pre našich žiakov a v popoludňajších hodinách až do skorého večera pre súkromnú ZUŠ-ku. Čoskoro
tieto zanietené žienky zaujali svojou prácou žiakov a objavovali ich talent a nadanie.

Kredit školy
Výsledky ich práce nenechali dlho čakať. Prišli prvé vystúpenia, ktoré mali fantastickú odozvu nielen u detí, ale i u rodičov. Začali pribúdať nové odbory, škola sa začala rozrastať.
Dokonca i založila vlastný orchester. Úspechy na súťažiach
prerástli hranicu okresu, kraja i národa. Dnes má škola úžasný
kredit a je príkladom toho, že ak učiteľ chce, tak dokáže veľmi
veľa, najmä ak ide o rozvoj žiakov a poskytovanie priestoru
pre osobný a profesijný rast.
Bolo mi potešením byť pri zrode tohto nádherného telesa
a osobne poznať ľudí zanietených pre prácu s deťmi. Nech sa
vám aj naďalej darí rozdávať radosť všetkým dobrým ľuďom.
Anna Coganová
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Z malého mesta spod Tatier za veľkú mláku
Aj napriek tomu, že má skvelú pozíciu
za hranicami Európy, neplánuje tam ostať
navždy. „Plány nemám, pre mňa plánovanie nikdy nefungovalo. Ale viem, že
jedného dňa by som sa chcel vrátiť na
Slovensko. Na druhej strane, v živote som otvorený novým možnostiam.
Mám pocit, že sa ešte pred návratom
niekde pozriem,“ ozrejmil.

Výhody zamestnania v zahraničí

Bol to americký sen alebo túžba pracovať, zdokonaľovať sa a zbierať
nové skúsenosti či zážitky? Mladý Sviťan Lukáš Verbovský (28) vystúpil z komfortnej zóny a tvrdou prácou i trochou šťastia získal špičkovú
pozíciu v Amerike. Predtým však študoval na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave v odbore marketingová komunikácia. Popri dennom štúdiu na Slovensku študoval druhú vysokú školu v Prahe a pracoval ako
online marketingový špecialista pre Microsoft. Po troch rokoch sa vypracoval na špecialistu v obore, ktorého potrebovali v globálnom tíme.

Nové výzvy
Vďaka skúsenostiam s Microsoftom
mohol vycestovať do najväčšieho mesta
na severozápadnom pobreží Spojených
štátov amerických. Začiatky však neboli
jednoduché. „Do mesta Seattle som cestoval sám. Čakali ma tam známe tváre,
s ktorými som pracoval v Prahe, pretože
už zopár mojich kolegov absolvovalo
podobnú cestu do zahraničia. Prvé dni
boli pre mňa náročné. Spal som veľmi
málo kvôli časovému posunu a bol na
mňa obrovský nápor práce,“ zaspomínal
Lukáš Verbovský.
Hoci nevedel, do čoho ide, pretože
dovtedy v Amerike nikdy nebol, výzvam
a zmenám bol otvorený. „Veľmi som sa
tešil na nové zážitky a skúsenosti. Po
dvoch rokoch v Seattle si dovolím tvrdiť, že som našiel rovnováhu medzi voľným časoma prácou, ktorá sa stala súčasťou môjho životného štýlu,“ povedal
mladý Sviťan.

manažérmi z celého sveta. Pracujeme
na nových stratégiách, technologických
pokrokoch a riešeniach pre marketingové nástroje, ktoré prispôsobujeme
požiadavkám trhu a dlhodobým marketingovým cieľom Microsoftu,“ vysvetlil
náplň svojej práce.
Súčasne pracuje v globálnom tíme, ktorý tvorí osem ľudí. Tento tím reprezentuje
vyše 400 ľudí pracujúcich v pobočkách po
celom svete. Starostlivosť o zamestnancov
a chuť pracovať sú veľkými výhodami práce v zahraničí. „Kancelárie a infraštruktúra sú prispôsobené tak, aby sme mali
všetko, čo potrebujeme k výkonu práce
a osobnému rozvoju. Všetko máme na
dosah ruky. Ja však vidím najväčší rozdiel
v spôsobe zmýšľania ľudí, ktorí pracujú s obrovským nasadením,“ skonštatoval s tým, že
v Amerike takmer nič nie
je nemožné, a to neplatí len pre ľudí pracujúcich
v Microsofte.

Práca v globálnom tíme

Návrat na Slovensko

Po príchode do Ameriky pracoval pre
nové online marketingové nástroje na
pozícii SME (Subject Matter Expert), ktoré začal Microsoft používať na exekúciu
marketingových kampaní po celom svete. V súčasnosti vedie vývoj marketingových nástrojov, ktoré vytvorili počas
predošlého roka vyše 1,5 milióna nových
registrácií. „Mojou náplňou práce je
uspokojiť klienta. Práve preto trávim
väčšinu dňa na stretnutiach alebo telefonujem s vývojármi a marketingovými

Na pracovisku sa stretol so
slovenským kolegom a dvoma „bratmi“ z Česka. Ostatní
sú z Ameriky alebo Ázie. „Až
po čase som si uvedomil, aké
je skvelé pracovať pre medzinárodnú firmu, ktorá mápokrytie po celom svete. Prácu
robím s radosťou a každé
ráno sa zobúdzam s tým, že
dám celé srdce do toho, čo
robím,“ uviedol.
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Okrem práce venuje svoj voľný čas cestovaniu, ktoré sa stalo jeho obľúbenou
voľnočasovou aktivitou. Precestoval už
trinásť štátov vrátane Aljašky a tri provincie v Kanade. „Využívam najmä lokality
na západnom pobreží, ktoré je vzdialené 14 hodín letom z Európy. Učarovala
mitam rôznorodosť krajiny, pretože tam
nájdete skutočne všetko. Okrem kaňonov, púští, sopiek, dažďových pralesov
dokážu ľudí očariť aj veľkomestá, ako je
napríklad Los Angeles či San Francisco.
Mojím obľúbeným miestom je pláž na
Olympijskom polostrove, kde som koncom augusta stanoval. Pred zotmením
priplávali k brehu tri obrovské veľryby
a strávili tam noc. Bolo to magické,“ podelil sa o dobrodružný zážitok.
Mladým odporúča vyskúšať prácu
v zahraničí. Dnešná doba ponúka veľa
možností. Svet je otvorený všetkým, treba len tvrdo pracovať a ovládať cudzí
jazyk. „Práca v zahraničí síce nie je pre
každého a veľakrát nie je podľa očakávaní, ale každá nová skúsenosť nás robí
lepším. Veľa skvelých vecí sa udeje, keď
ľudia vystúpia z komfortnej zóny a sú
otvorení novým veciam a výzvam. Každý, kto vycestuje, by však mal byť hrdý
na to, odkiaľ pochádza a hlavne ostať
sám sebou,“ uzavrel Lukáš Verbovský.
DP, foto archív L. Verbovského
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nielky a Terezky Kremmerových z Popradu. Druhým bolo divadelné predstavenie Dve zázračné slová v podaní
našich spolužiakov. Počas neho nám
dedo Jozef odhalil tajomstvo balíka,
z ktorého vyskočila naozajstná Bambuľka. Spomedzi našich listov vytiahli
aj 13 detí, ktoré boli ocenené vďaka
sponzorským darčekom od Slovenskej
pošty.

Vďaka všetkým zúčastneným

Rozprávková noc s Bambuľkou

V utorok sme dostali list z Bambuľkova. K nemu bola priložená
aj fotografia balíka. V noci zo 16. 3. na 17. 3. 2018 sme sa
dozvedeli, čo sa v nadrozmernom balíku ukrýva. Popoludní sme
sa stretli v školskej jedálni a všetci sme čakali, čo sa bude diať.
Poštárka z Bambuľkova
Pani riaditeľka privítala vzácneho hosťa. Prišla k nám pani poštárka
z Bambuľkova a doručila nám obrovský balík. Aby sme sa dozvedeli, čo sa
v ňom ukrýva, museli sme splniť niekoľko úloh v šiestich tvorivých dielničkách. Najprv sme sa premenili na deda

Jozefa alebo Bambuľku, naučili sa vypísať obálku a napísať list, vyrobili sme si
hračky i obrovské puzzle a všetku energiu sme vydali v dielničke tanca.

Milé prekvapenia
Prekvapenia sa začali odkrývať.
Prvým bolo gymnastické vystúpenie
našich dvoch milých kamarátok, Da-

Naše obrovské poďakovanie patrí
vzácnemu hosťovi, pani Ganigovskej,
ktorá deťom poodhalila čo-to zo sveta
pošty. Srdečné poďakovanie patrí pani
Pomorskej a Zajacovej, kolektívu pedagógov Oleárovej, Rušinovej, Zacherovej, Špirkovej, Panáčkovej, Kalatovej,
Stašákovej, Ondruškovej, Mlynárčikovej, Stoklasovej, Michalkovej, Smolkovej, Lopatovej, Dóczyovej, Brezinovej,
Kováčovej, Kremmerovej, Naščákovej,
Pavlicovej, Dorkovej za vedenie dielničiek a dozoru nad 150 deťmi. Úprimné
ďakujem za organizačnú pomoc patrí
aj pani Juščákovej. Ďakujeme pánovi
školníkovi za pomoc pri príprave materiálu, pani kuchárkam za chutnú večeru, pani upratovačkám za prípravu
tried a ostatných priestorov na pondelkové vyučovanie a rodičom za chutné
raňajky. Veríme, že akcia mala veľký
zmysel pre posilnenie vzťahov medzi
dospelými a deťmi.
Vedenie SŠ Mierová, Svit

Deti mi rozjasnili deň

Vedenie Spojenej školy Mierová uskutočnilo krásnu aktivitu v rámci marca - mesiaca knihy,
a to čítanie žiakom z kníh osobnosťami. Bola som veľmi prekvapená, keď som bola oslovená
aj ja. Zavítala som k žiakom štvrtého ročníka a po prečítaní rozprávky H. CH. Andersena som
im predstavila i svoju knihu Pokrivené životy. Deti sa mi zverili, že aj oni veľa čítajú, chodia do
knižnice a niektorí by chceli byť aj spisovateľmi. Boli veľmi milé a dostala som od nich toľko
pozitívnej energie a objatí, že z nich budem žiť aj ďalšie dni môjho seniorského života. Po
prevzatí ich vlastnoručne zhotoveného darčeka, verte mi, som pocítila vlhkosť v očiach, lebo
mi rozjasnili jeden studený marcový deň. Srdečne ďakujem vedeniu školy, riaditeľke Ing. Elene
Berezovskijovej, pani učiteľkám Kováčovej a Brezinovej za to, že mi umožnili prežiť s deťmi
taký krásny zážitok. Želám vedeniu školy a žiakom veľa úspechov nielen v školských, ale aj mimoškolských aktivitách, aby tie úžasné víťazné trofeje, ktoré som videla v zborovni, pribúdali
nielen pre dobro školy, ale aj nášho mesta. 			
Blažena Bendíková

BURZA KNÍH

Mesiac marec nám ponúkol obrovské množstvo aktivít zameraných na rozvoj
čitateľskej gramotnosti. Čítali nám osobnosti, prežili sme rozprávkovú noc v škole,
stretli sme sa s pani spisovateľkami a bodkou na záver bola prvýkrát organizovaná
VÝMENNÁ BURZA KNÍH.
Žiaci nosili počas celého mesiaca do školy knihy, vďaka ktorým si navzájom urobili deň krajším. Ponuka školského mini antikvariátu bola bohatá. Okrem rozprávkových kníh, bájok, bájí či povestí sa tu našli rôzne encyklopédie, knihy anglického
i ruského jazyka, ale aj tie, ktoré dýchali históriou. Najstaršia bola z roku 1948.
Za knihy ďakujeme aj Mestskej knižnici vo Svite, ktorá nám vďaka revitalizácii
mohla poskytnúť niekoľko zaujímavých rozprávkových kníh. Čítanie je dôležité
a má pre našu myseľ podobný účinok ako cvičenie pre naše telo. 		
EB
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Angličtina trochu inak
Dnešný svet sa mení a prichádzajú
nové nároky na žiaka. V súčasnosti už
neuspeje ten, ktorý len pasívne prijíma
výklad učiteľa, pretože doba si vyžaduje tvorivých ľudí plných nápadov, ktorí
hľadajú riešenia. To, že tento proces nie
je jednoduchý, vieme pravdepodobne
všetci. Práve preto je potrebné rozvíjať
kritické myslenie u žiakov a naučiť ich
spolupracovať v tíme.

Spolupráca v skupinách
Jednou z možností uplatnenia inovatívneho spôsobu výučby je metóda rovesníckeho vyučovania, kde sa žiaci učia
navzájom. Na hodine anglického jazyka
sme si v marci zvolili konkrétnu tému, a to
Deň sv. Patrika. Siedmaci ZŠ Komenského si najskôr osvojili poznatky o írskom
sviatku a následne si pripravili stanovištia
pre mladších spolužiakov z druhého ročníka. Prostredníctvom rôznych aktivít si
žiaci hravou formou osvojili novú slovnú
zásobu, naučili sa čosi o histórii a kultúre
obľúbeného patróna Írska, a zároveň sa
učili spolupracovať v skupinách.

Vyučovací proces
v európskych školách
Medzinárodné školské partnerstvá
sú najlepšou skúsenosťou pre žiakov
a učiteľov. Tu sa naskytá možnosť zažiť
skutočný vyučovací proces v európskych
školách. Aj z tohto dôvodu sme poslali
žiadosť o dva projekty ERASMUS+. Jeden
je zameraný na vzdelávanie učiteľov v zahraničných školách, druhým sú školské
výmenné partnerstvá, kde sme si zvolili
tému Európske kultúrne dedičstvo.

Skúsenosti
na medzinárodnej úrovni
Držte nám palce, aby boli projekty
úspešné a umožnili nám získavať nové
skúsenosti na medzinárodnej úrovni.

Ďalej si želáme, aby z našich detí vyrastali tvoriví občania, ktorí sa nebudú báť
výziev a naučia sa zdolávať prekážky každodenného života.
ZŠ Komenského

Nové metódy
i výmena skúseností
O trende využitia metódy kritického
myslenia sa presvedčila aj pani učiteľka
Karabínová na medzinárodnom e-Twinningovom seminári učiteľov v Dánsku,
ktorý bol zameraný na rozvoj moderného vyučovania - CRAFT. Cieľom metódy
je spolu so žiakmi riešiť reálne problémy.
Keďže sa seminára zúčastnilo 140 učiteľov z rôznych európskych krajín, ďalším
cieľom bola výmena skúseností medzi
učiteľmi a nadviazanie nových partnerstiev medzi školami.

Zápis detí
do materských škôl v meste Svit
na školský rok 2018 / 2019

od 16. 4. do 11. 5. 2018
Do MŠ je možné zapísať deti
vo veku od 3 do 6 rokov.
Prednostne prijímame deti, ktoré
dovŕšili piaty rok veku a deti
s odloženou školskou dochádzkou.
Prihlášku si môžete vyzdvihnúť
denne od 6,00 do 16,00 hod.
v priestoroch MŠ, prípadne stiahnuť
na webovej stránke MŠ.
Vypísanú prihlášku potvrdenú
pediatrom je potrebné odovzdať
najneskôr do 11. 5. 2018.
ROČNÍK XVII - APRÍL 2018
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Úspech na medzinárodnom festivale
V Dome kultúry v Liptovskom
Mikuláši sa 17. a 18. marca 2018
uskutočnil Medzinárodný súťažný festival Horné súhvezdie 2018.
V kategóriách hra na hudobný
nástroj, spev, výtvarné a tanečné
umenie súťažili deti a mládež z celého sveta. Tohto roku sa festivalu
zúčastnili aj súťažiaci z Bulharska,
Ukrajiny, Ruska, Izraela a Nemecka.

Najvyššie a najcennejšie
ocenenie
Spojenú školu Mierová Svit, organizačnú zložku Základná umelecká škola, reprezentovali Patrícia Ceľuchová,
Nikola Remeňová a Marek Rástocký vo
svojich kategóriáchv sólovom a komornom speve. Jednotlivé výkony súťažiacich hodnotila medzinárodná porota. Je
potešiteľné, že všetci naši reprezentanti
získali zlaté pásmo. V silnej konkurencii
niekoľkých stovák súťažiacich si Spojená
škola Mierová odnáša najvyššie a najcennejšie ocenenie.

Skvelý výkon
Okrem týchto ocenení bol vysoko
hodnotený výkon našich súťažiacich
a korepetítora aj slovne, a to predsedom
poroty, generálnym riaditeľom Medzinárodného akademického zboru, profesorom Medzinárodnej Pedagogickej uni-

verzity, doktorom filozofie a národným
umelcom Ukrajiny Zenoviy Korinets.
Ďakujeme Marekovi Rástockému,
Patrícii Ceľuchovej, Nikole Remeňovej
a zástupcovi ZUŠ Petrovi Čapó, ktorý
okrem pedagogickej prípravy sprevádzal
jednotlivé výkony na klavíri.
PČ

Úspechy tanečného odboru SZUŠ Fantázia
voľnom čase venujú takému ušľachtilému umeniu, ako je tanec. Samozrejme,
nesmieme zabudnúť na tých, ktorí sa na
týchto úspechoch podieľali, a to Stanka Šutáková a Martina Dikantová, Janka
Gregorová, Janka Bobulová, Anton Imrich, Jozef Šipoš, Michaela Kokoruďová,
Marianna Sluková, Michaela Šutáková
a naša skvelá pani riaditeľka Vierka Piekielnická.
Jana Gregorová
Základná organizácia ÚŽS
vo Svite organizuje

DETSKÚ BURZU

Tanečný odbor SZUŠ Fantázia sa každoročne zúčastňuje postupovej
súťažnej prehliadky nefolklórneho tanca, ktorú organizuje Podtatranské osvetové stredisko Poprad pod názvom Deň Tanca.
Množstvo ocenení
Dňa tanca v malých a veľkých formáciách sa 7. a 8. marca 2018 zúčastnili kategórie detí, juniorov a mládeže. Súťažili
v troch tanečných kategóriách, a to scénických, show a open choreografiách.
Mnohí naši tanečníci získali ocenenie zlaté
pásmo a vybojovali si postup na krajskú
súťaž, ďalšie choreografie získali strieborné pásmo. Neodmysliteľnou súčasťou
týchto choreografií sú nielen detailne prepracované kostýmy, účesy a makeup, ale
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aj rekvizity a kulisy, ktoré vtiahnu diváka
do deja. Celkovou bilanciou je 10 choreografií, ktoré získali uznanie poroty a aj
u divákov zožali úspech. Ďalším úspechom,
ktorý získali naši tanečníci, boli dve druhé
miesta a jedno prvé miesto na tanečnej
postupovej súťaži Pohyb bez bariér, ktorá
sa konala 10. marca 2018 v Žiline.

Za úspechom stoja mnohí
Choreografka a trénerka Janka Gregorová aj týmto ďakuje za perfektný výkon
všetkým tanečníkom, ktorí sa vo svojom

jarného a letného detského oblečenia,
športových potrieb a hračiek.
Detská burza sa uskutoční v budove
pošty vo Svite v týchto dňoch:
štvrtok 19. 4. 2018 od 8.00 do 17.00
piatok 20. 4. 2018 od 8.00 do 16.00
Srdečne Vás pozývame!
PRÍJEM vecí sa uskutoční: 17.4. od
15.00 hod. do 18.00 hod., 18.4. od
15.00 hod. do 18.00 hod.
VÝDAJ nepredaných vecí bude 23.4.
od 12.00 hod. do 16.00 hod.
Prosíme záujemcov, ktorí chcú svoje
veci predať, aby nenosili veci
pre dospelých (sukne, šaty, obleky).
VSTUPNÉ 0,10 €
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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Spisovateľka z nášho regiónu
Žiaci mladšieho školského veku obidvoch škôl sa zúčastnili besied so spisovateľkou, filantropkou a psychologičkou
Kristínou Baluchovou, ktorá pochádza
z Kežmarku. Prvé knihy napísala pre dospelých čitateľov a teraz, keď sa stala
matkou, začala tvoriť aj pre deti. Žiakom
predstavila svoje knižky zo série Kapitán
Padák. Autorka im prečítala ukážku zo
svojej knihy a vo voľnej besede odpovedala na zvedavé otázky - ako a kde sa
prepravujú zvieratká, či niekedy musela
núdzovo pristáť alebo do akých krajín
lietala, keď pracovala ako letuška. Tí, ktorí
mali záujem, si mohli knižku zakúpiť a získať do nej venovanie autorky.

MAREC V KNIŽNICI

Tento rok sme si pripomenuli marec ako mesiac knihy so žiakmi základných škôl z 33 tried. Deti sa zúčastnili hovorených bibliografií - predstavenia najnovších kníh, zakúpených do oddelenia pre deti a mládež. Okrem
stručného obsahu, predstavenia autorov či čítania knižných ukážok ich
čakala i súťaž s drobnými odmenami. Knižnicu navštívili aj deti z materskej školy zo Svitu, ktoré sa dozvedeli všetko o výrobe a tvorbe kníh a tie
z MŠ Pod Skalkou navštívila pracovníčka knižnice. Prváčikov z obidvoch základných škôl mesta sme slávnostne prijali do knižnice a po podpísaní čitateľského sľubu dostali svoj prvý čitateľský preukaz.

Stretnutie s ilustrátorom
detských kníh
Deti navštevujúce výtvarný krúžok
SZUŠ Fantázia sa stretli so známym ilustrátorom detských kníh Miroslavom
Regitkom. S jeho ilustráciami sa môžeme stretnúť v knihách, časopise Fifík
i školských učebniciach. Počas besedy

MESTSKÁ KNIŽNICA VO SVITE
MESTSKÁ
KNIŽNICA
VO SVITE
A

A UJHÁZY
MGR. JURAJ

MGR.
JURAJ
UJHÁZY
VÁS POZÝVAJÚ
NA VÝSTAVU
OBRAZOV
VÁS
POZÝVAJÚ
OBRAZOV
„V
Ý B E R NA
ZVÝSTAVU
TVOR
BY„
3. 4. 2018 – 30. 4. 2018

„VÝBER Z TVORBY“
VERNISÁŽ BUDE DŇA 5. 4. 2018 O 16.30 H
V PRIESTOROCH MESTSKEJ KNIŽNICE

3. - 30. 4. 2018

OTVORENÉ: PO, UT, ŠT, PI OD 10.00 H DO 18.00 H
SO OD 8.30 H DO 11.30 H
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im priblížil cestu k výtvarnému umeniu,
porozprával kde a ako študoval. Potom
sa spoločne pustili do kreslenia na tému
škriatok. Kresby niektorých detí dotvoril,
tým menším škriatkov nakreslil. Ukázal
im, ako on sám pracuje a aké štetce či
gumy používa. Deti si do školy odniesli
obrázok s autogramom, ktorý im nakreslil a daroval.

Noc s Andersenom
Koncom mesiaca sme sa už trinásty
raz zúčastnili medzinárodného nočného podujatia Noc s Andersenom. Akcia
bola zameraná na pripomenutie si 330
rokov od narodenia Jánošíka. Literárne
i pohybové úlohy boli prispôsobené tejto
téme. Cestou do sály Kultúrneho domu
boli deti prepadnuté a ozbíjané Jánošíkmi z folklórneho súboru. Svoje cennosti si
nakoniec vykúpili tancom a spevom. Taneční pedagógovia z folklórneho súboru
Jánošík ich učili základné kroky a točky
ľudových tancov. Čakala ich ešte jedna
skúška odhodlania – ochutnávka žinčice.
Na záver dostali drobné darčeky a zapojili sa do súťaže, ktorú pri tejto príležitosti
vyhlásilo vydavateľstvo Slovart.

Výstavy v knižnici
Návštevníci sa počas celého mesiaca
mohli pokochať vo výstavnej miestnosti
knižnice peknými a vydarenými fotografiami žiakov z krúžku počítačovej grafiky
pri CVČ, v náučnom oddelení fotografiami
Tatier od Viliama Malíka a výstavou Najkrajších kníh o Slovensku. Detské oddelenie spestrili diela žiakov ŠZŠ zo Svitu. DŠ
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Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA
BEZPEČNEJŠIE
V MESTE SVIT
Na 36. zasadnutí, dňa 27. marca 2018,
saMestské zastupiteľstvo mesta Svit zaoberalo najmä návrhom na schválenie
predloženia žiadostí na projekty čerpania
nenávratných finančných prostriedkov
za účelom rekonštrukcie a modernizácie
hasičskej zbrojnice v meste a na podporu
zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie, konkrétne zvýšenie bezpečnosti nemotorových účastníkov cestnej premávky
na priechodoch pre chodcov v intraviláne
mesta Svit. Mestské zastupiteľstvo schválilo
aj VZN Mesta Svit č. 5/2018 o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia. Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ako aj sadzby poplatkov zostali oproti pôvodnému zneniu VZN nemenné.
Bol schválený aj nájom pozemku vo vstupnom portáli mestského cintorína za účelom
zriadenia automatu na predaj sviečok pre
potreby občanov.

MsZ vzalo na vedomie
l správu o vykonaných kontroláchpodľa
programu Hlavného kontrolóra,
l vyhodnotenie plnenia uznesení MsZ
mesta Svit,
l informáciu o hospodárení Mesta Svit
v roku 2018,
l správu o kontrolnej činnosti Dozornej
rady spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT,
s.r.o., zo dňa 1. marca 2018.

MsZ schválilo
l VZN Mesta Svit č. 5/2018 o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia,
l rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu Spoločného obecného úradu vo Svite na
krytie výdavkov na mzdy, odvody, tovary
a službyvo výške 2 013 € - presun nedočerpaných výdavkov z roku 2017,

l zriadenie odplatného vecného bremena
na pozemku parc. č. 294/179, k.ú. Svit v prospech spoločnosti LUGARO, spol. s r.o. Svit
za účelom uloženia inžinierskych sietí - prípojky NN za jednorázovú finančnú náhradu
vo výške 229,45 €,
l nájom časti pozemku o výmere 1 m2 vo
vstupnom areáli cintorína v meste Svit za
účelom umiestnenia 1 ks automatu na predaj sviečok v cene 60 €/m2/rok nájomcovi
Ing. Jozef Mikluš - JM, Malý Lipník č. 96, 065
46 Malý Lipník na dobu neurčitú,
l predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu dokončenej stavby, t. j. technické
zhodnotenie budovy hasičskej stanice
alebo hasičskej zbrojnice, t. j. nadstavbu,
prístavbu, stavebné úpravy, drobné stavby
a udržiavacie práce (v zmysle stavebného
zákona) a spolufinancovanie vo výške minimálne 5% predpokladaných výdavkov
projektu,
l predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie, konkrétne zvýšenie
bezpečnosti nemotorových účastníkov
cestnej premávky na priechodoch pre
chodcov v intraviláne mesta Svit a spolufinancovanie vo výške minimálne 5% predpokladaných výdavkov projektu.

MsZ odvolalo
l na základe informácie o vzdaní sa členstva v Komisii finančnej, správy majetku
mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta
Svit Mgr. Ľ. Dunajovú z tejto komisie.

MsZ zrušilo
l uznesenie Mestského zastupiteľstva
mesta Svit č. 118/2017 zo dňa 26.10.2017
o predaji spoluvlastníckeho podielu pod
bytovým domom súp. č. 868, na Ul. P. Jilemnického vo Svite.

V rámci interpelácií:
F. Drozd podal písomne interpelácie od
občana mesta Svit - odpovede budú doru-

čené písomne pokiaľ interpelácia má charakter interpelácie v zmysle RP MsZ.
J. Timkovič sa zaujímal, či mesto využije
výzvu na dotáciu elektromobilov, pretože si
myslí, že pre MsP by to bolo pri 5 % spoluúčasti mesta výhodné.
M. Klimko odpovedal, že na MsP testovali v skúšobnej prevádzke elektromobil
KIA SOUL. Pričom tento elektromobil mal
slabšiu batériu a vydržal 120 km, dobíjanie
trvalo 12 h, ušetrilo sa cca 300 €, ale je potrebné myslieť na to, že počas nabíjania sa
musí používať druhý automobil MsP.
J. Bobulová sa opýtala, aký je prínos
partnerských miest pre mesto.
M. Škvarek uviedol, že dostane písomnú
odpoveď.
J. Bobulová sa tiež zaujímala o to, či
bude fungovať obchod s potravinami
v mestskej časti Pod Skalkou.
M. Škvarek odpovedal, že mesto nie je
majiteľom objektu, čaká sa na stanovisko
majiteľov COOP Jednoty. Vie, že prebieha
dlhodobo jednanie medzi potencionálnym
záujemcom o prenájom, na ťahu je momentálne vedenie COOP Jednoty v Poprade.
J. Drobný sa opýtal, ako sa rieši znečistené mesto po zime od psích exkrementov, či a aké pokuty dáva nezodpovedným
psičkárom MsP, kde sú umiestnené koše, do
ktorých je možné vyhadzovať psie exkrementy.
M. Klimko odpovedal, že MsP občanov
intenzívne napomína (40 napomenutí,
pokuty spolu za 300 €), v spolupráci s TS
vytvorili mapu najhorších lokalít, ktoré neustále monitorujú.
M. Škvarek povedal, že v meste nie je
určená zóna na venčenie psov, rozmýšľa sa
nad zónou popri hlavnej ceste I/18, pričom
by bolo dobré informovať občanov o tejto
zóne a počkať na ich reakciu.
J. Drobný upozornil, že popri rieke Poprad sú koše, ale permanentne v nich chýbajú sáčky.
D. Čendula uviedol, že o tom vedia, sáčky dopĺňajú a kontrolujú. Sú tam štyri koše,
ale podľa reálnych skúseností tieto sáčky
z košov niekto trhá, likviduje a odcudzuje.

Novozvolený predseda Klubu seniorov
Po dvadsiatich rokoch aktívnej a oddanej práce nastala výmena predsedníčky a výboru
klubu seniorov na Štúrovej ulici. Bernadeta Točeková požiadala o uvoľnenie z funkcie zo
zdravotných dôvodov.
Primátor mesta Miroslav Škvarek odovzdal Ďakovný list predsedníčke za dlhodobú
a aktívnu prácu. Na výročnej členskej schôdzi bola zvolená nová samospráva, kde z predošlého vedenia ostali len pani Koreňová a Bartková. Novozvoleným predsedom Klubu
seniorov sa stal Jozef Kalakaj, ktorý poďakoval predchodkyni vlastnou tvorbou a prijal
funkciu so slovami, že klub bude viesť v prospech všetkých dôchodcov.
Primátor mesta poprial novozvolenému predsedovi veľa úspechov a zdravia pri spravovaní klubu, ktorý je mestskou organizáciou. Jozef Kalakaj týmto otvára dvere všetkým
občanom, ktorí ešte nie sú členmi a chcú prispieť k vzájomnej pohode v dôchodkovom
veku. Môžu prísť s návrhmi, ale aj požiadavkami do klubu každý pondelok od 14.00 do
16.00 hod. alebo zavolať na číslo 0903 893 794. 			
Jozef Kalakaj
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ZO ŽIVOTA V MESTE
M. Škvarek dodal, že bude poskytnuté
písomné stanovisko riešenia tejto záležitosti.
D. Vojsovičová upozornila na to, že do
mestských novín bol vložený formulár na
bezplatnú SMS službu mesta Svit - registrácia, prostredníctvom ktorého majú občania možnosť prejaviť záujem o zasielanie
sms oznamov. Na uvedenom tlačive chýba
kolónka na uvedenie telefónneho čísla
a mena, priezviska občana.
J. Peťko odpovedal, že došlo k chybe, ale
vec je vyriešená. Keď občan donesie tlačivo
na MsÚ, pracovníčka prvého kontaktu vpíše tieto údaje dodatočne.
D. Vojsovičová sa zaujímala v mene
občanov na možnosť separácie použitého
oleja z domácností. Opýtala sa, kde máme
v našom meste zberné nádoby na tento
odpad, alebo zriadenie nových zberných
miest v lokalitách mesta dostupných pre
starších a peších občanov.
M. Škvarek odpovedal, že zberná nádoba na tento druh odpadu sa nachádza na
zbernom dvore TS a na benzínovej pumpe
Slovnaft.

V diskusii:
J. Timkovič sa opýtal, kedy budú opravované výtlky na komunikáciách v meste
a akým spôsobom.
M. Škvarek odpovedal, že TS v rámci
jarnej údržby vyfrézujú najväčšie výtlky
a označia ich, menšie sa budú riešiť infrasetom, takisto pracovníci TS aktuálne mesto
zametajú a čistia od inertného materiálu,
do konca apríla 2018 by malo byť jarné
upratovanie hotové.
M. Bezák navrhol minimalizovať parkovanie na hlavných uliciach v meste (Mierová, Štúrova). Upozornil, že je potrebné
ostrihať a znížiť živé ploty pri križovatkách
v meste, kvôli bezpečnosti a taktiež doriešiť
vodorovné dopravné značenie.
F. Drozd povedal, že by bolo dobré, keby
sa MsÚ venoval len aktuálnym eurofondovým výzvam zameraným na zamestnanie
nezamestnateľných osôb.
JH, MB

K R Í Ž O VÁ C E S TA

Na Veľký piatok si cirkev každoročne pripomína utrpenie Ježiša Krista a jeho
ukrižovanie. V tento deň sa veriaci pravidelne zúčastňujú na pobožnosti Krížovej
cesty. Aj tento rok sa 30. marca veriaci rímskokatolíckej i gréckokatolíckej cirkvi
zo Svitu spolu so svojimi duchovnými zišli v Kostole sv. Jozefa robotníka, aby si
pripomenuli utrpenie Ježiša Krista.
Medzi účastníkmi boli aj predstavitelia mesta na čele s primátorom mesta
Miroslavom Škvarekom. 						 Štefan Vitko

Stavanie a ohrávanie májov

30. apríla 2018

17.00 hod. - KD Pod Skalkou
18.00 hod. - DK Svit
19.00 hod. - Areál Koliby Svit
Sprievodný program
od 19.00 hod. pri Kolibe:
- FS Jánošík
- FS Jánošík Senior
- DFS Jánošíček Svit
- ĽH Bystrianka
20.00 hod. - Zapálenie vatry
ROČNÍK XVII - APRÍL 2018

Hodina kontaktu
s občanmi
Výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na
Slovensku vo Svite (ZO JDS) organizuje na skvalitnenie styku
starších občanov s orgánmi mesta a organizáciami zaoberajúcimi sa činnosťou seniorov jednu hodinu kontaktu s občanmi. Tá sa uskutoční od apríla 2018, vždy v pracovnú stredu
v čase od 10.00 do 11.00 hod. v komunitnej miestnosti
na 2. poschodí MsÚ vo Svite.
Seniori dostanú informácie o možnosti zapojenia sa
do činnosti organizácií, prípadne aj poradenstvo pre činnosť
v ktorejkoľvek organizácii či klube seniorov na území mesta.

Mgr. Miroslav Jurčák, predseda ZO JDS
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA

MANŽELSTVO UZATVORILI

Zorana Kohútová, Timotej Kostolník,
Olivia Felicia Soraya Mejia, Denis Čonka,
Ivana Pechová

Tomáš Kluska a Daniela Kušniráková

Stíchlo unavené srdce,
skončil sa života čas,
Boh Ťa vzal na večnosť,
obraz Tvoj nechal v nás.
Dňa 3. mája 2018 uplynú už 4 roky
od smrti mojej milovanej manželky,
našej mamky a babky

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV

85 ROKOV

Evy Mirilovičovej,

PaedDr. Rudolf Abrahám
Elena Imrichová
Ing. Jaroslav Pullman
Ľudmila Ilavská
Gustáv Farkaš
Jozef Ondek
Ing. Ľubomír Knotek
Viera Javorská
Margita Makulová
Ing. Ján Šoltés

Anton Kazimír
Magda Kandríková
Mária Kazárová

ktorá nás navždy opustila
vo veku 61 rokov.

75 ROKOV
Michal Neuwirth
Jolana Procházková
Oľga Pitoňáková
Ing. Mária Babčáková
Emíla Gapková

80 ROKOV
Jozefa Sokolová
Anna Ondrejmišková
Žofia Staroňová
Mária Genčúrová

90 ROKOV
Jozefína Hložková
Jozef Bednarčik
Helena Bačková

Nikdy na ňu nezabudneme a prosíme
aj Vás, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku. Ďakujeme.
Smútiaca rodina

91 ROKOV
Ema Marschallová
Jozef Skokan
Ondrej Knut

92 ROKOV
Ján Vantara

93 ROKOV
Mária Šenkyřová
Mária Dobiasová
Mária Lukáčová

94 ROKOV
Mária Šimonová

95 ROKOV
Margita Potočná

„Nezomrel som, lebo
viem, že budem žiť
stále v srdciach tých,
ktorí ma milovali“.
29. marca 2018 uplynuli tri roky od chvíle,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec, dedko, pradedko

Mgr. Ondrej Soják.
Stále na neho s láskou a úctou spomíname
a prosíme aj Vás, ktorí ste ho poznali, aby
ste mu venovali tichú spomienku.
Ďakujeme.
Manželka a synovia s rodinami

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Ing. Ján Šikorský (65), Miroslav Melicherčík (88), Anna Šoltésová (87),
Mária Cabánová (83), Ondrej Maniak (77), Terézia Schmidtová (85)
V prípade, ak si neželáte, aby sa Vaše jubileum, sobáš, resp. narodenie dieťaťa zverejnilo v tejto rubrike, prosíme o oznámenie v redakcii MsÚ, č. dv. 116, tel. č. 052/78 75 114. Zároveň Vás chceme informovať, že jubilantov uverejňujeme vždy z predošlého mesiaca narodenia.

2. apríla uplynul rok, čo nás
navždy opustil vo veku 70 rokov milovaný
manžel, otec, dedko, svokor

Ing. Bohumil Kurus.
Dňa 13. apríla 2018 uplynul jeden rok
od úmrtia našej milovanej mamy a babky

Gizely Šajtlavovej,
ktorá nás opustila vo veku
nedožitých 85 rokov.

Dňa 24. apríla si pripomenieme
1. výročie úmrtia, čo nás navždy opustil
môj drahý manžel a náš otec, starý otec,
pradedko, švagor a ujo

Smútiaca manželka s rodinou

Ján Sokol.

Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí ju poznali a nezabudli.

Neplačte, že som odišiel,
len pokoj mi prajte, spomienku na mňa
si navždy uchovajte.

Smútiaca rodina

Smútiaca rodina
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Veľmi nám všetkým chýbaš.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujete mu
prosím, tichú spomienku.
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ZO ŽIVOTA V MESTE
torky sa každoročne zúčastňujú prehliadky
v prednese poézie a prózy organizovanej
OO JDS, účinkujú v zábavnej skupine Svittasenior pod vedením Alexandra Tokára.
Okrem toho súťažia vo varení guláša i stretávajú sa na tanečných večierkoch.

V zdravom tele zdravý duch
Mnohí si upevňujú svoju kondíciu pohybom. „Snažíme sa nájsť zmysluplné aktivity
pre ľudí, ktorí odišli z pracovného procesu
a chceme prispieť k zlepšeniu podmienok
ich života,“ povedal predseda ZO M. Jurčák.

Spolupráca i pomoc
Seniori pomáhajú pri organizovaní dopravy a udržiavaní poriadku pri rôznych

Aktívny život seniorov

Mesiac marec patril v živote seniorov
združených v ZO JDS hodnoteniu činnosti
za ostatné tri roky. Na hodnotiacu schôdzu
prišiel aj primátor mesta Miroslav Škvarek
a ďalší vzácni hostia. Seniori zhodnotili
svoju bohatú činnosť, zvolili si zástupcov
na nasledujúce štyri roky a prijali čestných
členov z radov osobností.

Besedy i počítačové kurzy
Základná organizácia má 99 členov, ktorí
nechcú sedieť doma so založenými rukami,
ale chcú byť užitoční. Mnohí z nich sa zaujímajú o súčasné dianie, ktoré im vo veľkej miere môže sprostredkovať aj internet,
a preto sa osemnásti z nich rozhodli absolvovať počítačový kurz v odbornej učebni
SOŠ vo Svite. Besedovali s ombudsmanom
seniorov, primátorom mesta i s ďalšími odborníkmi, poslancami či inými zaujímavými
osobnosťami. Zaujímavou bola i exkurzia
v Chemosvite. Ich aktivity však majú oveľa
širší záber.

Umelecká činnosť
Absolvovali mnoho tematických zájazdov a obľubujú i návštevy divadiel. Recitá-

akciách, brigádujú pri upratovaní mesta.
Spolupracujú s CVČ a mládežníckym parlamentom. Dvaja z nich sú poslancami MsZ
a majú zastúpenie v sociálno-zdravotnej komisii. Viackrát predložili mestu pripomienky a požiadavky na zlepšenie života občanov. „Spolupráca s mestom je už tradične
veľmi dobrá. Mestu sme vďační za vybavenie komunitnej klubovne v priestoroch
MsÚ a za počítačovú techniku, kde nám
pomohla Nadácia Chemosvit. Dobrá je aj
spolupráca so spoločnosťou Chedos pri
organizovaní zájazdov,“ zdôraznil predseda ZO JDS vo Svite.

Zvolený výbor a revízna komisia
Na hodnotiacej schôdzi si na nasledujúce štyri roky zvolili výbor a revíznu komisiu
- predseda Miroslav Jurčák, traja podpredsedovia Jozef Hulín, Viera Držiaková a Jozef
Dluhý, Magdaléna Dvornická, Anna Gejdošová, Mária Guľvasová, Jozefína Fraňková,
Jana Ištoková, Mária Smatanová a Ján Štefko. Do revíznej komisie zvolili Magdalénu
Kolesárovú, Miroslav Duláka a Anetu Lapšanskú.
			
Eva Potočná

Výročie narodenia J. A. Baťu
Pri príležitosti 120. výročia narodenia
Jána Antonína Baťu položili členovia Klubu absolventov Baťovej školy a Jednoty
dôchodcov na Slovensku kyticu kvetov
k buste J. A. Baťu pri Dome kultúry.

Od začiatkov po súčasnosť
J. A. Baťa vošiel do histórie Svitu ako
zakladateľ fabriky a mesta. S výstavbou
fabriky a červenej kolónie sa začalo v roku
1934. Pôvodná fabrika Baťa úč. spol., nástupnícke podniky, ale i mesto prešli búrlivými etapami budovania a napredovania. Výsledkom práce a úsilia pracovníkov
miestnych podnikov a občanov je dnešná
ROČNÍK XVII - APRÍL 2018

podoba mesta i podnikov, ktoré poskytujú pracovné príležitosti občanom.

Je nám čo závidieť
Svit je síce malý, ale máme tu takmer
všetko pre komplexný, kvalitný a kultivovaný život. Návštevníci, vrátane cudzincov, obdivujú Svit a okolité prostredie.
Mnohé veci nám i závidia. Takéto konštatovanie by malo byť výzvou pre kompetentných, aby pokračovali v tomto úsilí.
Aj dnešná podoba mesta a života v ňom
je pokračovaním odkazu jeho zakladateľa Jána Antonína Baťu.
Ján Perinaj

V SKRATKE
l Od 1. 4. 2018 začala plnohodnotne fungovať urologická ambulancia
MUDr. Zuzany Švaňovej, Omega day,
s.r.o., ktorá má uzatvorenú zmluvu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, poisťovňou Union a Dôvera.
Ambulanciu môžete navštíviť v Zdravotnom stredisku vo Svite počas ordinačných hodín.
l Bytový podnik Svit oznamuje, že RS
Plaváreň Svit bude z dôvodu konania
pravidelnej odstávky od 9. do 27. 4.
2018 zatvorená.
l Plánované prerušenie distribúcie
elektriny:
- 25. 4. 2018 od 7.20 h do 16.30 h – ul.
Štúrova č. d. 69, 70, 71
- 26. 4. 2018 od 7.20 h do 16.30 h - ul.
Kpt. Nálepku od č.d. 51 po č.d. 56, od
č.d. 60 po č.d. 65, od č.d.68 po č.d. 73,
od č.d. 76 po č.d. 81, od č.d. 84 po č.d. 88
l Už ste sa zaregistrovali do bezplatnej SMS služby pre občanov? Stačí ak
vyplníte online dotazník na webovej
stránke mesta www.svit.sk (odkaz naň
nájdete v ľavej hornej časti stránky,
v sekcii Oznamy) alebo prídete osobne
na Mestský úrad a v Kancelárii prvého
kontaktu (podateľňa) vyplníte papierovú
podobu dotazníka, kde ho odovzdáte.
l Od 28. 3. 2018 došlo na ul. Štefánikovej pred Iskra arénou k zmene dopravného značenia - zákaz parkovania
motorových vozidiel na vyznačenom
úseku z dôvodu sťaženého prejazdu
vozidiel záchranných zložiek. Prosíme, aby ste svoje vozidlá parkovali na
priľahlých parkoviskách v okolí, napr.
vedľa MsÚ, na ul. Hviezdoslavovej,
pri bývalom obchodnom dome, pri
Obchodnom centre A1, pred Billou
a pod. Ďakujeme za pochopenie.
l Centrum voľného času vo Svite pozýva všetkých záujemcov na pletenie košíkov z prírodného prútia, kde
budú predvedené základné techniky
pletenia. Podujatie sa bude konať
18. 4. 2018 v priestoroch CVČ. Prihlásiť
sa môžete priamo v kancelárii CVČ alebo na tel. čísle 0907 941 246.
l V apríli 2018 sa uskutoční pouličný
zber papiera výmenou za hygienické
potreby: 6 kg papiera = 1 ks WC papier,
15 kg papiera = 1 bal. kuchynské utierky, 1 kg papiera = 1 balíček hyg. vreckoviek. Časový rozpis zberu: 16.4. - SNP,
Sládkovičova, Hviezdoslavova, Fr. Kráľa, Jesenského, I. Krasku, Štúrova č. 94
a pri štadióne, Štefánikova; 18.4. - Kpt.
Nálepku, Mierová; 20.4. - Jilemnického,
Mladosť, Kukučínova, Záhradná, Nová;
23.4. - Komenského, Štúrova, 9. mája;
25.4. - mestská časť Pod Skalka.
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n 2. marca prijala hliadka MsP v neskorých nočných hodinách telefonické oznámenie obyvateľa, ktorý sa sťažoval na
hluk z bytu u susedov na Mierovej ulici.
Hliadka po príchode na miesto identifikovala majiteľku bytu, z ktorého sa šíril

n 23. marca privolal majiteľ jedného
z miestnych obchodov hliadku MsP, pretože mu bolo zaplatené pravdepodobne
falošnou bankovkou v nominálnej hodnote 200 €. Po príchode na miesto hliadka MsP zistila, že ide o falošnú bankovku.

Z denníka Mestskej polície
hluk a upozornila ju na neskorú nočnú
hodinu. Vec bola na mieste vyriešená.
n 11. marca prijala hliadka MsP Svit
oznámenie od čašníčky jedného z miestnych pohostinstiev, kde sa nachádzal
muž silne pod vplyvom alkoholu, ktorý
obťažoval zákazníkov. Hliadka po príchode na miesto identifikovala muža a následne zabezpečila jeho bezpečný transport do miesta bydliska.
n 14. marca sa hliadka MsP podieľala na
záchrane zdravia občianky mesta Svit,
ktorej prišlo nevoľno. Hliadka poskytla
žene prvú pomoc a privolala RZP. Po príchode RZP služby bola prevezená do NsP
v Poprade.

V súčinnosti s OO PZ Svit hliadka vykonala previerku miestnych herní, pohostinstiev, nákupných stredísk a čerpacích
staníc, pri ktorej bol personál upozornený na zvýšenie opatrnosti pri preberaní
finančnej hotovosti. Vec prevzalo OO PZ
Svit k ďalšej realizácii.
n 24. marca bola hliadka MsP v rámci
súčinnosti s OO PZ Svit vyslaná k nákupnému stredisku Billa, kde sa nachádzal
muž silne pod vplyvom alkoholu. Keďže
sa muž správal agresívne, po jeho identifikácii prevzala vec k ďalšiemu realizovaniu hliadka OO PZ Svit.
n 26. marca bola hliadke MsP oznámená krádež v miestnej predajni potravín.

Hliadka po príchode na miesto zistila, že
priestupca prešiel cez pokladničnú zónu
s nezaplateným tovarom, ktorý mal uložený v kočíku. Priestupok proti majetku
bol na mieste vyriešený.
Mestská polícia mesta Svit chce vodičov motorových vozidiel dôrazne upozorniť na to, že podľa § 23 ods. 1) Zákona
SNR č. 8/2009 o cestnej premávke „Vodič
smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne
s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju
cesty a na jednosmernej ceste vpravo
i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky, vodič
smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť
v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden
jazdný pruh široký najmenej 3 m pre
oba smery jazdy.“ Za porušenie tohto
ustanovenia je možné priestupcovi - vodičovi motorového vozidla uložiť blokovú pokutu do výšky 100,- EUR.
MsP Svit

Československá kozmonautika oslávená behom
Prvú marcovú nedeľu privítal Majcichov v okrese Trnava viac ako štyri stovky
bežcov, ktorí sa postavili na štart populárneho behu Majcichovská desiatka s podtitulom O pohár prvého československého kozmonauta Vladimíra Remeka.
Okrem štartéra, prvého československého kozmonauta Vladimíra Remeka,
ktorý letel do kozmu pred 40 rokmi, bol v
početnom poli divákov i Ivan Bella, prvý
slovenský kozmonaut, ktorý sa do vesmíru dostal v roku 1999.
Obaja kozmonauti sa spolu s organizátormi podieľali na odovzdávaní cien. DB
Najrýchlejšie ženy od 50 rokov - druhá
Sviťanka Danica Božová
Vľavo kozmonaut Vladimír Remek,
vpravo Ivan Bella

Medailové úspechy plavcov

Zľava: L. Slušná, T. Baloghová, J. Kreta, V. Viziová
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Plavci GPO Svit získali na jarných Majstrovstvách Východoslovenskej oblasti v Poprade 28 medailí.
13-ročná Lilian Slušná si vybojovala šesť zlatých a jednu
striebornú medailu, 11-ročná Tamara Baloghová štyri zlaté a tri
strieborné, jej rovesníčka Viktória Viziová jednu zlatú a päť bronzových kovov. Medailovú žatvu doplnil 14-ročný Jakub Kreta,
ktorý získal tri zlaté a päť strieborných cenných kovov.
Lilian Slušná dosiahla najlepší bodový výkon vo svojej kategórii - 562 bodov na 50 m voľný spôsob a Jakub Kreta 492
bodov na 100 m voľný spôsob.
Mladí športovci si takmer v každej disciplíne vylepšili osobné
rekordy. 					
Danica Božová
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠPORTU
Novovytvorená kategória
Účasť na pretekoch si nenechali ujsť
ani skalní sparťanskí pretekári Laco Potočný a Gabriela Potočná. Obaja súťažili
v novovytvorenej súťažnej AGE GROUP
kategórii, ktorá je spravodlivejšia v tom,
že súťažiaci súperia medzi sebou v stanovených šiestich vekových kategóriách.

Kvalifikácia na ME

Spartan Race

V známej lyžiarskej lokalite vo Valčianskej doline sa 10. februára 2018
uskutočnil jediný zimný Spartan Race
na Slovensku. Na štart sa postavilo
a preteky úspešne dokončilo 2499 bežcov z Poľska, Maďarska, Rumunska, Švédska, Nemecka, Nórska, Talianska, Veľkej
Br itánie
i ďalších štátov.

Na 7 km dlhej, zasneženej a zablatenej trati obsadil Laco Potočný solídne
5. miesto medzi osemdesiatimi dvoma
40- 49 ročnými mužmi. V rovnakej vekovej kategórii žien si 5. miesto vybehala
aj Gabriela Potočná. Nestáva sa často, že
manželský pár obsadí na tých istých pretekoch rovnaké miesta. Okrem toho sa
obaja kvalifikovali na letné Majstrovstvá
Európy Spartan Race 2018 vo francúzskom alpskom mestečku Morzine neďaleko Mont Blancu.
				
LP

Plavkyňa
Zavacká
excelovala
Šesť zlatých medailí si odniesla 9-ročná plavkyňa Andrea Zavacká zo súťaže
Jarné plavecké nádeje, ktorá sa konala
17. marca v Michalovciach. Členka GPO
Svit a žiačka Spojenej školy Mierová
ovládla 50 m voľný spôsob, 50 m motýlik, 50 m prsia, 100 m prsia, 100 m voľný
spôsob i 100 m polohové preteky. DB

Bežecký úspech
Danice Božovej
Na medzinárodnom cestnom behu Laborecká desiatka sa 10. marca 2018 v Strážskom stretlo 248 bežcov. Podujatie bolo
zároveň Majstrovstvami Východoslovenského atletického zväzu, v rámci ktorých
boli hodnotení iba pretekári z Košického
a Prešovského kraja registrovaní v Slovenskom atletickom zväze. Danica Božová
obsadila v behu na 10 km 3. miesto.
DB

Rozpis futbalov ých zápasov FK Svit
Jarná časť 2017/2018 - Dospelí TIPOS III. liga Východ

Kolo

Dátum

Čas

Domáci - Hostia

17

18.3.2018 15:30 FK Svit (A) - FK POKROK SEZ Krompachy ODLOŽENÝ

18

25.3.2018 15:00 OŠFK Šarišské Michaľany - FK Svit (A)

19
20

1.4.2018 15:30 FK Svit (A) - ŠK Odeva Lipany
7.4.2018 15:30 TJ FK Vyšné Opátske - FK Svit (A)

21

15.4.2018 15:30 FK Svit (A) - MFK Snina

22

21.4.2018 16:00 MFK Rožňava (A) - FK Svit (A)

23

29.4.2018 16:00 1.FK Svidník - FK Svit (A)

17

1.5.2018 16:00 FK Svit (A) - FK POKROK SEZ Krompachy

24

6.5.2018 16:30 FK Svit (A) - MFK Vranov nad Topľou

25

13.5.2018 16:30 FK Družstevník Plavnica - FK Svit (A)

26

20.5.2018 17:00 FK Svit (A) - MFK Slovan Giraltovce

27

27.5.2018 17:00 ŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová Ves (A) - FK Svit (A)

28

3.6.2018 17:00 FK Svit (A) - MFK Slovan Sabinov

29

10.6.2018 17:00 TJ Veľké Revištia - FK Svit (A)

30

17.6.2018 17:00 FK Svit (A) - MŠK Tesla Stropkov
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Mladý hasič
na stupni víťazov
V marci začali súťaže mladých hasičov.
V Banskej Bystrici sa v rámci Slovenského
pohára v behu na 60 m prekážok dostali
na stupeň víťazov 14-ročný Tomáš Štinčík
a jeho rovesník Radovan Nagy. Tomáš bol
zlatý a Radovan bronzový.
Mladí hasiči sa zúčastnili i Českého halového pohára. V 1. kole, ktoré sa konalo
v Ostrave, si v konkurencii 178 chlapcov
v behu na 60 m prekážok priniesol Tomáš
zlato a Radovan uzatváral elitnú desiatku.
V druhom kole v Jablonci nad Nisou sa
zišla ešte početnejšia konkurencia - 224
súťažiacich. Tomáš si vybojoval striebro.
Danica Božová
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ZO ŠPORTU
sérií. My urobíme všetko preto, aby sme
našli svoju cestu k úspechu,“ povedal
pred sériou tréner tímu Michal Madzin.

Individuálne ocenenia

Dlhoročný technický rozhodca
Gustáv Farkaš pri prijímaní gratulácií
od vedenia klubu ku 70. narodeninám

Ešte pred začiatkom vyraďovacej časti
sa výkony tímu pretavili do individuálnych ocenení, ktoré vyhlasoval oficiálny
ligový portál. Srbský rozohrávač SašaAvramovič sa stal najužitočnejším hráčom základnej časti. Hráč Iskry bol Peak
hráčom mesiaca október, šesťkrát sa
stal hráčom kola a jedenásťkrát sa ocitol
v najlepšej zostave kola. S priemerom

Svit v boji o medaily

Basketbalisti Iskry Svit majú za sebou mesiac, v ktorom
ukončili účinkovanie v základnej časti a rozohrali súboje
v najdôležitejšej časti sezóny - playoff.
Kvalita víťaza
Slovenského pohára
Takmer mesačná pauza sa skončila
3. marca, kedy sa opäť rozbehli súboje
v základnej časti. „Medvede“ predviedli
dokonalý finiš. Štyri víťazstvá za sebou,
vrátane domáceho triumfu nad Košicami, priniesli Iskre konečnú piatu pozíciu.
Na súboj im tak bol priradený víťaz Slovenského pohára – KB Košice. „Ideme do
playoff so štyrmi víťazstvami za sebou.
Cieľom je byť v rozhodujúcej fáze sezóny čo najlepšie pripravený po psychickej, ale aj fyzickej stránke. Až samotné
zápasy ukážu, ako sa nám to podarilo.
Košice majú výborný tím zložený z výborných hráčov. Vedie ich tréner, ktorý
dosiahol na Slovensku veľké veci. Vyhrali Slovenský pohár a v tejto sezóne
sú od začiatku pasovaní za jedného
z najväčších favoritov na titul. Voči tomu
všetkému ideme bojovať. Okrem kvality
majú tiež množstvo skúseností a majú
za sebou viacero zvládnutých playoff

22,0 bodu na zápas sa stal najlepším
strelcom základnej časti. „Ocenenie Peak
MVP základnej časti Eurovia SBL je podľa
môjho názoru v správnych rukách. Saša
Avramovič od samého začiatku súťaže
dokazoval, že jeho udržaním urobil Svit
dobrý ťah. Jeho individuálne štatistiky
a prínos pre družstvo boli nepopierateľné a Svit sa piatym miestom po základnej
časti zaradil medzi širšiu ligovú špičku,“
uviedol riaditeľ súťaže Peter Mičuda.
Avramovič sa okrem toho ocitol v najlepšom tíme základnej časti a tiež v najlepšej päťke legionárov. K nemu sa pridal
aj Pavol Lošonký, jeho meno sa ocitlo tiež
v najlepšom tíme základnej časti, ale aj
v najlepšej základnej päťke zloženej výhradne zo slovenských hráčov.

Štvrťfinálové boje
Na konci marca sa už rozbehli štvrťfinálové boje, úvodné dejstvo si postrážili
hráči Košíc, doma triumfovali nad Svitom
102:89. „Medvede“ inkasovali až 17 trojok, spolu s absenciou A. J. Waltona boli

ich šance na úspech minimálne. „Domáci
nás zaskočili výbornou trojkovou streľbou. Chvíľu sme v úvode viedli, ale súper
náš náskok rýchlo stiahol a vytvoril si svoj.
Ten už udržiaval až do konca stretnutia.
My sme však Košice doma zdolali. Ak zopakujeme výkon a energiu, ktorú sme do
zápasu dali pred dvoma týždňami, tak by
to mohlo znamenať náš úspech,“ poznamenal Lošonský.
To ešte netušil, že sa jeho slová naplnia. Do zostavy sa vrátil Walton a s ním
prišlo aj vyrovnanie série. V Iskra aréne
zvíťazili Sviťania 78:73. „Super zápas, super energia. Veľmi sme bojovali a veľmi
sme chceli tento zápas vyhrať. Gratulujem chalanom k víťazstvu,“ zhodnotil
zápas Madzin.

Vyrovnaný stav
Séria s Košicami sa hrá na tri víťazné zápasy, stav po dvoch stretnutiach
bol vyrovnaný 1:1. Prípadný postup do
playoff by už znamenal pre Iskru istotu
medaily. Na tento stupienok by sa dostali
opäť po štyroch rokoch. 		
JD

Mesto Svit a DHZ Svit

Vás srdečne pozýva na
XXVII. ročník súťaže hasičských
družstiev s medzinárodnou účasťou

„O putovný pohár
primátora mesta Svit“

v nedeľu 29. 4. 2018 o 10:00 h
areál Koliba - Svit
Kategórie:
muži, ženy, dorastenci, dorastenky
Prihláška: www.podtatranskahl.sk
Bližšie niformácie o súťaži:
Jozef Višňovský, tel. 0911 799 958,
dhzsvit@gmail.com

Cenný bronz Samuela Michalka
Na halových Majstrovstvách Slovenska starších žiakov, ktoré sa konali 3. 3. 2018
v Bratislave, si Samuel Michalko spomedzi 18 pretekárov vybojoval v skoku do diaľky
bronzovú medailu.
V poslednom pokuse si výkonom 573 cm nielen vytvoril nový „osobák“, ale i na centimeter presne vyrovnal 57 ročný rekord AO Svit starších žiakov, ktorý drží od roku
1961 Ivan Šmihula. Na jeho prekonanie sa Samo chystá v letnej sezóne. Od získania
striebornej medaile ho delil centimeter a od zlata 8 cm.
Samuel nastúpil aj v behu na 60 m, kde sa popasoval s mimoriadne silnou a vyrovnanou konkurenciou. Úspešne postúpil do finále medzi osem najlepších pretekárov,
kde obsadil 6. miesto. Časom 8,59 s si vytvoril ďalší „osobák“, a zároveň prekonal 15
rokov starý rekord oddielu, ktorý od roku 2003 držal Marek Martočko, bývalý žiak športovej triedy ZŠ Mierová 134 vo Svite. 					
LP
Mesačník MsÚ vo Svite. Vydáva MsÚ, Hviezdoslavova 32, Svit, IČO: 00326607. Predseda redakčnej rady
Mgr. Juraj Peťko, prednosta MsÚ Svit. Adresa: MsÚ Svit (JUDr. Lenka Faixová, tel. č. 7875130, e-mail: lenka.
faixova@svit.sk). Reg. č. EV 1268/08, ISSN 1339 116X. Tlač: Marek Rázga, Svit. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo výberu, redakčnej úpravy a krátenia príspevkov. Príspevky sú zverejňované bez nároku na honorár. Uzávierka čísla bola 29. 3. 2018.

