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Mesto Svit na Deň matiek tiež nezabudlo a ako Vám napovedá titulná fotka, pre všetky mamičky máme divadelný darček s voľným vstupom! Tešíme sa na Vás!
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Mesiac máj - mnohými označovaný alebo skôr všeobecne známy ako
mesiac lásky. Dôvodom pre toto označenie môže byť napríklad hneď
prvý májový deň, ktorý so sebou prináša tradíciu sladkého bozku
pod rozkvitnutou čerešňou. Okrem romantického zážitku do zbierky
si ženy a dievčatá takýmto spôsobom vraj zabezpečia, aby boli počas
celého roka krásne a milované. Máj je však mesiacom lásky aj preto, že sa považuje za jeden z najkrajších mesiacov roka. Príroda sa
začína prebúdzať zo zimného spánku, ukazuje svoju krásu, záhrady
a lúky hýria všetkými možnými farbami. Všade začína nový život.
S novým životom sa určite každému spája aj najťažšie a zároveň
najkrajšie povolanie ženy - mama. Druhá májová nedeľa tak patrí
už tradične všetkým našim mamám či mamičkám a Deň matiek je
špeciálnou príležitosťou, ktorú môžeme využiť na to, aby sme našim
mamičkám povedali, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďaku za všetko, čo pre nás v živote urobili.

ZO ŽIVOTA V MESTE

Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA
Mestské zastupiteľstvo vo Svite sa
na svojom 25. riadnom zasadnutí, ktoré sa konalo vo štvrtok 27. apríla 2017
venovalo podľa schváleného programu
viacerým dôležitým témam. Rezonovala nielen otázka realizácie projektu rekonštrukcie materskej školy na ul. Kpt.
Nálepku, ale aj problematika zvýšenia
povolenej rýchlosti v intraviláne mesta, či
opätovné vyhlásenie obchodnej verejnej
súťaže na nájom priestorov v Dome kultúry za účelom prevádzkovania reštaurácie a kaviarne.

MsZ vzalo na vedomie
l správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách a plnenie uznesení MsZ
mesta Svit,
l hospodárenie Mesta Svit za obdobie
prvých troch mesiacov roka 2017.

MsZ prerokovalo a schválilo
l predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 23/28, trvalý trávny porast
o výmere 219 m2 do bezpodielového
spoluvlastníctva žiadateľovi Marcelovi
Tencerovi a Adriane Tencerovej za cenu
19 €/1 m2, spolu 4 161 € s tým, že poplatky spojené s vypracovaním geometrického plánu a s návrhom na vklad do
katastra nehnuteľností uhradí kupujúci,
l prenájom časti pozemku parc. č. 9/11
o výmere 13,30 m2 vlastníkom bytu č. 21
v bytovom dome súp. č. 308, Svit Emílii
Malčekovej a Petrovi Malčekovi ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene
0,10 €/m2/rok,

l k bodu Ročné zúčtovanie zdravotného
poistenia za rok 2015 rozpočtové opatrenie č. 10/2017 na zmenu Rozpočtu Mesta
Svit pre rok 2017 v príjmovej časti ako navýšenie bežných príjmov kategória - iné
nedaňové príjmy vo výške 3 940 € a vo
výdavkovej časti rozpočtov škôl na prenesené kompetencie takto: ZŠ Mierová 134 2 049 € a ZŠ Komenského 2 - 1 891 €,
l k bodu Spoločný stavebný úrad rozpočtové opatrenie č. 11/2017 na navýšenie Programového rozpočtu Mesta Svit
pre rok 2017 v príjmovej časti ako navýšenie príjmových finančných operácií doplnenie príjmov z Rezervného fondu
Mesta Svit vo výške 9 800 € a vo výdavkovej časti bežného rozpočtu vo výške
9 800 € na navýšenie stavu zamestnancov Spoločného stavebného úradu Svit
o 0,5 úväzku a výdavky s tým spojené,
l k bodu TS Mesta Svit - kalamita
mestského lesa rozpočtové opatrenie
č. 12/2017 na navýšenie Programového
rozpočtu Mesta Svit pre rok 2017 v príjmovej časti ako navýšenie príjmových
finančných operácií z Rezervného fondu
Mesta Svit vo výške 30 950 € a vo výdavkovej časti bežného rozpočtu vo výške
30 950 € ako príspevok na základnú revitalizačnú etapu oživenia lesa po kalamite v súlade s platnou legislatívou o verejnom obstarávaní,
l k bodu Žiadosť o nenávratný finančný
príspevok za účelom realizácie projektu
s názvom „Rekonštrukcia objektu materskej školy ul. Kpt. Nálepku , Svit“ - zmenu
uznesenia č. 17/2017 zo dňa 23.2.2017

Obrad Svetla z veľkonočnej Vigílie na Bielu sobotu
v Kostole sv. Jozefa robotníka vo Svite.
2

v časti spolufinancovania projektu zo
sumy 20 505 € na sumu 21 567 €,
l obchodnú verejnú súťaž č. 4/2017 na
nájom nehnuteľného majetku mesta Svit,
a to nehnuteľností nachádzajúcich sa
v k. ú. Svit - nebytové priestory v Dome
kultúry vo Svite za nájomné vo výške minimálne 22 €/ m2/rok (reštaurácia, kuchyňa, salónik) a minimálne 10 €/m2/rok
(sklady, WC, šatňa).

MsZ prerokovalo a uznieslo sa
l na VZN Mesta Svit, ktorým sa schvaľuje
Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste
Svit č. 2/2017, čím sa vyhovelo protestu
prokurátora zo dňa 23.1.2017,
l na Dodatku č. 1/2017 VZN Mesta Svit
č. 1/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských
zariadení, ktoré sú zriadené na území
mesta Svit.
V rámci interpelácií R. Abrahám požiadal o riešenie bezpečnosti v oblasti
priechodu na ceste I/18 k záhradkárskej
osade Máj, kde v súčasnosti nie je vyznačený priechod pre chodcov. Zdôraznil, že
situácii neprospieva ani zvýšená rýchlosť
70 km/h.
Primátor vysvetlil, že zvýšenie rýchlosti
inicioval ODI Poprad, nie mesto Svit a zároveň odpovedal, že problémové priechody vo Svite na ceste I/18 sú riešené
v projekte, ktorý vyhlásilo MV SR. Žiadosť
o dotáciu nutné podať do 8. mája 2017.
Predmetom žiadosti sú 3 priechody: Mäsokombinát, horná brána Chemosvit, a.s.
a interpelovaný priechod k záhradkárskej
osade Máj.
Poslanec M. Bezák sa opýtal na situáciu so Štrkopieskami Batizovce, ktoré sú
v útlme.

Foto: M.Kováč
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Primátor odpovedal, že od 31.3.2017
sú Štrkopiesky v reštrukturalizácii. Informoval o zvolanom štátnom stavebnom
dohľade, povinnosti Banského úradu
zvolať taktiež stavebný dohľad ako aj
o lehotách, dokedy sú Štrkopiesky povinné doložiť požadované doklady. Situáciu
ohľadom reštrukturalizácie spoločnosti
posúdi právnik, ktorý sa touto situáciou
zaoberá a následne bude poskytnutá písomná informácia.
D. Vojsovičová požiadala o informácie o projekte 84 b. j. nájomnej bytovky.
Primátor odpovedal, že na ŠFRB bola
zaslaná žiadosť, v ktorej sa mesto uchádza o úver a dotáciu. Predpokladom je,
že v máji sa rozhodne, či bola žiadosť
úspešná.
V diskusii primátor uviedol, že sa pripravuje Koncepcia sociálnych služieb
v meste (výstavba Domova seniorov
a ZOS) a dodal, že následne bude prerokovaná v komisiách pri MsZ.
Ďalej informoval o zahraničnej pracovnej ceste, ktorá sa uskutočnila 18.20.4.2017 na základe pozvania partnerského mesta Česká Třebová.
Primátor informoval o uskutočnenej
Obchodnej verejnej súťaži ohľadom
predaja zvyšných parciel v ZO Breziny. Počet prijatých návrhov: 5 rôznych
pozemkov: spolu 2 167 m2 záhradky +
podiel na spoločných pozemkoch. Podmienky splnilo všetkých 5 návrhov. Ponúknutá kúpna cena za 1 m2 pozemku:
2x10 €, 1x10,03 € a 1x10,99 €. Spolu kúpna cena vyplývajúca z OVS: 25 621,08 €.
Ostalo ešte 11 nepredaných parciel, prebehne 3. kolo OVS za rovnakých podmienok.
MB, JH

Prelom mesiacov
apríl a máj patrí už
tradične na našom
území stavaniu májov.
Aj keď táto milá tradícia
v očiach súčasníkov stále
viac upadá do zabudnutia,
na mnohých miestach
Slovenska sa stále
nájdu mladí muži,
ktorí tento zvyk
udržiavajú pri živote.

TRADÍCIA
MÁJOV
VO SVITE
Rok čo rok folkloristi z FS Jánošík vo Svite vztyčujú máje, a to hneď na troch miestach
- pred Domom kultúry, v Pod Skalke a pri Kolibe. Nebolo to inak ani tento rok, veď
tradície treba ctiť a udržiavať. Čo vlastne stavanie mája znamená a čo ozdobený máj
symbolizuje? Máj je od nepamäti symbolom zápasu života so smrťou, symbolom na
jar sa obnovujúcej prírody, hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ je už len krôčik
k zaužívanému významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe.
Máj sa staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Vo Svite je zvykom
aj tzv. ohrávanie májov, ktoré je typické bohatým kultúrnym programom. Tento rok
nám tradície slovanských zvykov priblížili folkloristi z FS Jánošík, DFS Batizovce a ĽH
Bystrianka. O večernú zábavu pri Kolibe sa postarala pop-rocková kapela SHAMAN. Vyvrcholením celého podujatia bola tradičná vatra, ktorú ohnivou fakľou zapálil primátor mesta Ing. Miroslav Škvarek. Zima veru vyštípala tváre všetkých zúčastnených, ale
dobrá atmosféra a spontánna zábava vyčarila úsmev spokojnosti na tvárach všetkých.
Beáta Blaščáková, foto: Dominika Bodyová

Jarné stretnutie jubilantov
Prvá aprílová streda patrila v obradnej
sieni Domu kultúry slávnostnému prijatiu 29 jubilantov, ktorí si v I. štvrťroku tohto roka vo vrúcnej priateľskej atmosfére
pripomenuli okrúhle životné jubileá.
Oslávencov pozdravili malí muzikanti
zo ZUŠ vo Svite a primátor mesta, ktorý
ROČNÍK XVI - MÁJ 2017

oslávencom odovzdal kytice, úprimné
poďakovanie za ich celoživotnú prácu
i prianie toho najlepšieho do ďalších rokov. Pri malom občerstvení si pospomínali na časy minulé, ako sa žilo v meste
Svit kedysi a aké sú vízie mesta do budúcna im zase v neformálnom rozhovore

predostrel pán primátor. Jubilanti si aj
požartovali a v dobrej nálade sa rozišli
domov.
Tí, ktorí svoje jubileum spoločne
5.4.2017 oslávili, majú pamiatku na toto
stretnutie v podobe fotografie, preto
Vás chceme poprosiť, aby ste si prišli
vyzdvihnúť spomienkovú fotografiu na
MsÚ vo Svite č. dv. 116.
BB
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Svet plný filmových postáv, hudby,
ktorá ozdobila scénu svojou autentickosťou, ožila na doskách Domu kultúry vo
Svite. Tajomná 13. komnata sa otvorila
a s ňou fantázia, kde sa splnili najrôznejšie a najodvážnejšie sny. Tajomnú komnatu sme v nás mohli totiž otvoriť len
vďaka predstavivosti a želaniam, ktoré
máme v hlave.
Ak nechýba i štipka odvahy či vytrvalosti, aj to zamknuté a nedosiahnuteľné sa
môže zmeniť na splnený sen. Celým predstavením nás sprevádzali štyria kamaráti,
ktorí do trinástej komnaty nahliadli. Za
veľkými dverami ich čakali zázračné bytosti, akoby duše filmu - Filménka a Filma.
Vydali sa spoločne na cestu, kde ich čakalo mnoho dobrodružstiev a naučili sa, že
nie vždy je dôležitý cieľ, ale práve cesta.
Objavovanie tajomstiev, záhady a dobrodružstvá, ktoré ich stretávali na každom
kroku. Pravý poklad je predsa naša vlastná nekonečná predstavivosť, fantázia.
Sú to zážitky vďaka ktorým sme bohatší.
Bolo to vykročenie do neznáma, kde sme
na konci zistili, že poklad možno nájsť
v každej maličkosti. Ďalší z celovečerných
programov sa tešil z reakcií publika a opäť
získal priazeň, pohladil dušu, rozosmial
a uniesol Vás do sveta plného kúziel, hudby, tanca, divadla a krásnych myšlienok...
Celý tím fantázie celoročne pripravuje svojich žiakov, aby sa predstavili
svojim rodičom i divákom v programe,

Trinásta komnata Fantázie

ktorému opäť tlieskame, tak ako to bolo
aj po minulé roky. Otvorilo sa javisko
i opona, aby sme vám ukázali našu
13. komnatu plnú nápadov v podobe
tanečných choreografií Janky Gregorovej, hudby pre orchester pod taktovkou

Jozefa Štrbku a mnohých iných, ktorí
sa nebáli otvoriť i tie posledné dvere
a odomknúť vďaka svojmu talentu i srdcia našich žiakov.
Za SZUŠ Fantázia vaša Filma - mp
foto: P. Kostka

Výsledky súťaží:
Tanečné:

l 16. - 17.3.2017 - Deň tanca 2017 - Dom Kultúry Svit - choreogafie - „Ladybug“ - zlaté pásmo, „Kar-cool-kovo“- zlaté pásmo,
„Kúzlo lampy“- zlaté pásmo, „Na stope“ - zlaté pásmo, „Súhra kolies“ - zlaté pásmo, „Farmárky týždňa“ - strieborné pásmo, „Why
don´t you love me“ - zlaté pásmo, „V žiare noci“ - zlaté pásmo
l 7.4.2017 - Festival moderného tanca Bojnice - choreografie
- Ladybug - 1. miesto - zlaté pásmo, Niekto mimo-(ň)-zeme 1. miesto - zlaté pásmo, Kúzlo lampy - bronzové pásmo, Súhra kolies - 3. miesto - strieborné pásmo, Trinásta komnata 1. miesto - strieborné pásmo - SZUŠ Fantázia laureát súťaže
l 9.4.2017 - Dancerose Ružomberok - V žiare noci, Why don´t
you love me, Farmárky týždňa, Kar-cool-kovo, Ladybug 3. miesto

Hudobné:

l 11.4.2017 - hudobná súťaž - 10. celoštátna súťažná prehliadka
základných umeleckých škôl SR a ČR v hre na keyboarde - Lenka
Mašlejová - Považská Bystrica - bronzové pásmo

Literárno - dramatické:

l 3.3.2017 - 25. divadelná Šuňava 2017 - 3. miesto - T. Jackovič kategória detské divadlo

Výtvarné:

l 9.3.2017 - Hvezdáreň a planetárium Prešov - výtvarná súťaž
Vesmír očami detí - ocenené práce IV. kategórie - Nella Maričšáková, Melisa Dunková
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Naša škola sa v septembri 2016
prihlásila do projektu Tajný život
mesta, ktorého organizátorom
je Živica. Spomedzi obrovského
počtu prihlásených škôl sme sa
dostali medzi 50 vybraných. Získali sme štyri tablety. Do každého tabletu sme si stiahli mobilnú
aplikáciu PlantNet. Táto aplikácia,
ktorú vyvinuli francúzski vedci,
umožňuje záujemcom po odfotografovaní časti tela rastliny (kvetu, listu, plodu...) na základe vizuálneho softvéru určiť jej názov.

Tajný život
mesta

Koncom marca 2017 sa štvorica žiakov našej školy - Róbert Valčák, Matúš
Gánovský (obaja 9.A), Šimon Šoltis (5.B)
a Rebeka Ganigovská (2.A) - zúčastnila
pracovného stretnutia zapojených žiakov
časti vybraných škôl v Košiciach. Tam bol
účastníkom vysvetlený presný postup
práce pri určovaní rastlín s využitím tejto
aplikácie. Potom si žiaci všetko vyskúšali - najskôr fotografovanie rastlín priamo
v teréne a následne určovanie názvov
odfotených druhov rastlín pomocou tejto aplikácie. Nevýhodou pre žiakov bolo,
že názvy rastlín boli uvedené iba po latinsky. S využitím botanickej literatúry
a konzultáciou s vyučujúcou však ľahko
dospeli i k slovenskému menu príslušnej
rastliny, ktorú odfotili. Súbor rastlín, ktoré umožňuje táto aplikácia v súčasnosti
určovať ešte nie je kompletný, preto sa
neustále dopĺňa zapojením sa používateľov do tohto projektu.
Danica Božová
ROČNÍK XVI - MÁJ 2017

VEĽKÝ ÚSPECH

MIEROVKY V CROSSMINTONE

V stredu 26. apríla 2017 sa už po štvrtýkrát konal crossmintonový turnaj v Základnej škole na Mierovej ulici vo Svite
pod názvom „Bláznivý deň crossmintonu“. Zúčastnilo sa ho 59 hráčov z piatich
škôl, t. j. zo ZŠ Mierová vo Svite, ZŠ z Podbrezovej, ZŠ a gymnázia z Lipian a ZŠ
z Kysaku. Športovci súťažili v 7 kategóriách, a to začiatočníci - chlapci a dievčatá,
juniori do 12 rokov - chlapci a dievčatá,
juniorky do 14 rokov a chlapci a dievčatá
do 16 rokov.
V telocvični sme strávili vyše 8 hodín.
Hráči si mali možnosť porovnať svoje sily
a zistili, v čom sa musia zlepšiť a na čom
musia popracovať, aby v ďalšej súťaži
predviedli lepší výkon a zvýšili svoju šancu na víťazstvo. S radosťou konštatujeme,
že sa nám na domácej pôde nesmierne
darilo a získali sme až 17 medailí.
V najstaršej kategórii chlapcov sa výborne darilo Petrovi Šoltysovi, ktorý
získal zlatú medailu, 3. miesto v tej istej kategórii si vybojoval Patrik Fišer.
Úspešné boli aj dievčatá do 16 rokov, kde
na 2. mieste skončila Alexandra Dzurillová a bronzové medaily získali Jessica Barillová a Sára Paločková.

V kategórii dievčat do 14 rokov nás
úspešne reprezentovala Rebeka Hudáková, ktorá v napínavom trojsetovom zápase nakoniec vybojovala zlatú medailu.
Najpočetnejšou skupinou boli dievčatá do 12 rokov, súťažilo tu až 19 hráčok.
Podarilo sa nám „ukradnúť si“ cenné kovy
i v tejto kategórii. Zuzana Uličná obsadila 3. miesto, Dáša Ammerová 2. miesto
a víťazkou sa stala Bianka Jančeková.
Zdenko Grác zase v kategórii chlapcov
získal bronzovú medailu.
Naše začiatočníčky dievčatá poriadne
„zamakali“ a podarilo sa im získať prvé
body. Simona Pacigová obsadila prvé
miesto, Liliana Hudáková a Nikola Leskovjanská získali 3. miesto. Darilo sa aj začiatočníkom chlapcom, prvé miesto obsadil Ľubomír Šoltís, 2. miesto Bruno Hudák
a 3. miesto Maroš Zajac a Marko Klein.
Všetkým crossmintonistom ďakujeme
za účasť a nádherný deň strávený športom a už teraz sa tešíme na májový turnaj
v Podbrezovej. Monika Jakubčáková

Na fotografii - Kategória U12 dievčatá:
zľava D. Ammerová (2.), B. Jančeková (1.),
Z. Uličná (3.) a L. Plavuchová (3.)

Mladí biológovia na olympiáde
Poslednú aprílovú stredu sa v Poprade
konalo okresné kolo biologickej olympiády kategórie D. Jeho účastníkmi boli žiaci
5. - 7. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov
osemročných gymnázií. Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov z 8 škôl okresu Poprad.
Zo štvorice reprezentantov našej školy
boli úspešnými riešiteľmi všetci. V teoreticko - praktickej časti obsadila Daniela
Hricová zo 6.A 9. miesto a Martina Gánovská z rovnakej triedy 13. miesto.
V projektovej časti patrí Šimonovi Šoltisovi (na fotografii) z 5.B pekné 3. miesto
a Danielovi Kováčovi zo 6.B 4. miesto.
Danica Božová
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PRIMÁTOR MESTA ZBLÍZKA...
... asi takto môžeme charakterizovať
návštevy dvoch tried našich siedmakov
na Mestskom úrade vo Svite, kde sa im
(každej zvlášť) plne venoval primátor
mesta Svit Ing. Miroslav Škvarek.
Žiaci mali možnosť, takpovediac
z prvej ruky, dozvedieť sa množstvo informácií o fungovaní mestského úradu,
o jeho volených zástupcoch a ich kompetenciách, o príjmoch a výdavkoch mesta, o plánoch na jeho rozvoj vo všetkých
oblastiach, ale i o radostiach a starostiach
„primátorovania“. Radi prijali pozvanie
do primátorskej kancelárie, kde si mohli
vyskúšať, ako sa sedí v kresle primátora
i ako sa nosí primátorská reťaz - insígnie.
Mali tiež možnosť vyskúšať si zasadanie mestského zastupiteľstva a vyriešiť
na ňom niekoľko vážnych problémov. Pristupovali k tomu so všetkou vážnosťou.
Záverom musíme konštatovať, že žiaci neboli len pasívni prijímatelia, ale že
pána primátora doslova zasypali otázkami. S odpoveďami boli očividne spokojní.
Hoci bola každá z návštev trochu iná,
obe mali spoločnú skvelú atmosféru,
otvorenosť a množstvo nových poznatkov.
Srdečná vďaka, pán primátor
siedmaci ZŠ Komenského ul.

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA KIDSFUN, SVIT
POZÝVA NA

ZÁPIS DETÍ DO MŠ
OD 2 ROKOV
www.smschalupka.sk
www.facebook.com/smschalupka
0908 501 491

ZÁBAVA S MONTESSORI
Novootvorené detské centrum Gombíček
v priestoroch CVČ Svit Vás pozýva
na Montessori dopoludnie, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok 18. 5. 2017 o 10.00 hod. v priestoroch CVČ.
Montessori dopoludnie, venované mamičkám
a detičkám. Môžete si vyskúšať zahrať sa
s montessori hračkami a pomôckami.
Vyškolené tetušky Vám radi pomôžu a poradia,
taktiež vysvetlia ako sa jednotlivé pomôcky
využívajú a ako sa s nimi hrá.
Hrať sa s Vami budú dievčatá z POPPY handmade,
montessori pomôcky.
Vstupné je symbolické 1 €
a podporíte tým fungovanie nášho centra.

OLYMPIÁDA ANGLICKÉHO JAZYKA
CVČ Svit Vás pozýva na
Olympiádu anglického jazyka pre 3., 4. a 5. ročník ZŠ,
ktorá sa uskutoční
23. - 24.5.2017 v Centre voľného času vo Svite.
Propozície budú zverejnené na web stránke CVČ
a na základných školách.

TAKTIK

Od 29.5. do 4.6.2017 bude prebiehať ďalšia akcia s názvom
TAKTIK - Týždeň aktivít CVČ
Viac informácií na: www.cvcsvit.edu.sk
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ZO ŽIVOTA V MESTE
a v kategórii stredných škôl M. K. Tribulová a Š. Benko. Žiacke súťaže uzavrela plavecká štafeta základných škôl na 8 x 50 m.
Zvíťazila ZŠ Mierová pred ZŠ Komenského
a Strednou odbornou školou.
Popoludní bazén patril individuálnym
plavcom. Plavecká štafeta bola motivovaná Svetovým dňom zdravia a jeho tohtoročnou témou - depresiou. Organizátori
chceli zapojiť do športovej aktivity čo najviac obyvateľov mesta a upozorniť ich na
zdravý životný štýl.
V priestoroch plavárne bol sprístupnený poster s kódom zdravého života, na
ktorom mohli účastníci vyjadriť pocity zo
svojho vlastného kódu zdravého života.
A aké sú? Sú hrdí na svoj život v pohybe
a bez zdravotných problémov a na dosiahnutie kódu zdravého života odporúčajú
všetkým striedmosť a každodenný pohyb
bez cigariet. Každý účastník plával podľa svojich schopností a možností. Rastúci
počet plavcov, a to nielen pravidelných
účastníkov, ale aj nových priaznivcov, je
príjemnou odmenou pre organizátorov
- CVČ, Bytový podnik mesta Svit, Mládežnícky parlament, členov Jednoty dôchodcov a školy. Mimoriadne poďakovanie patrí
Mestu Svit za podporu športových aktivít
pre svojich obyvateľov a najmä pracovníkom plavárne za starostlivosť a vytvorenie priaznivých podmienok pre všetkých
účastníkov.
NK, foto: D. Bodyová

Koncert pre

Samka

Vo štvrtok 20. apríla 2017 sa na plavárni vo Svite konal 11. ročník Plaveckej
štafety. Stále veľmi obľúbená akcia obyvateľov mesta bola určená tým, ktorí
prijali výzvu organizátorov a zaplávali si pre radosť a pre svoje zdravie.

Plávanie pre zdravie
Aktívne plávalo 258 plavcov, čo je
v doterajšej histórii rekordný počet účastníkov. Spoločne preplávali 130 650 metrov.
Štafetu odštartovali nádejné športovkyne
Lillian Slušná a Tamara Balogová, z ktorých
prvá sa už hrdí titulom Majsterky Slovenska v plávaní.
V plaveckých pretekoch žiakov základných a stredných škôl sa súťažilo o titul

ROČNÍK XVI - MÁJ 2017

Majstra Svitu. Majstrami Svitu sa stali v kategórii najmladších žiakov 1. - 2. ročníkov
ZŠ A. Zavacká a M. Truhan, mladších žiakov
3. - 4. ročníkov ZŠ R. Martinková a D. Šoltýs,
5. ročníkov ZŠ L. Slušná a J. Matušek,
6. ročníkov ZŠ P. Pristašová a F. Janík,
7. ročníkov ZŠ S. Talarčíková a K. Žugec,
8. ročníkov ZŠ R. Hudáková a J. Medvec,
9. ročníkov ZŠ S. Šimonová a M. Budzák
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Z HISTÓRIE
V novembri 1981 bola vytvorená ďalšia pobočka knižnice na Základnej škole
na Mierovej ulici. Základ fondu pozostával z 2 887 zväzkov kníh, ktoré školám
dodávalo Ministerstvo školstva. Knižnica rozšírila tento fond o novú literatúru
a pracovníčky knižnice vykonávali v škole výpožičnú službu 2-krát týždenne, cez
prestávky a aj po vyučovaní. Vytvorenie
pobočky priamo v škole sa prejavilo nárastom detských čitateľov a rozsiahlejšou
spoluprácou so školou. Toto obdobie bolo
priaznivé aj na materiálne vybavenie knižnice audiotechnikou - gramofónom, magnetofónom, televízorom, diaprojektorom.
Rozšírenie činnosti knižnice si v roku 1981
vyžiadalo zamestnať ďalšiu pracovníčku
na polovičný úväzok - Oľgu Vojtekovú.
V roku 1983, kedy pani Ruttkayová odišla

Knižnica v nových priestoroch budovy strednej priemyselnej školy

História knižnice 1937 - 2017, časť IV.
do dôchodku, sa vedúcou knižnice stala
Anna Gejdošová a do knižnice nastúpila
nová pracovníčka Mária Dlhá.
V tomto období sa knižnica aktívne angažovala v súťaži knižníc „Budujem vzornú ľudovú knižnicu“. V roku 1981 dostala
Čestné uznanie Ministerstva kultúry SSR.
V roku 1983 splnením náročných kritérií
súťaže a kvalitnými výsledkami svojej činnosti získala titul Vzorná ľudová knižnica.

Oľga Vojteková

Tak ako knižnica, aj Závodný klub rozširoval svoju činnosť, a tak potreboval
uvoľniť priestory v Dome kultúry. Keďže
knižnici už plocha 128 m2 tiež nestačila,
privítala možnosť presťahovať sa. V roku
1985 sa premiestnila do skoro 3-krát väčších priestorov v budove Strednej priemyselnej školy. Vďaka tomu získalo každé
oddelenie samostatnú miestnosť, celý
knižničný fond sa sprehľadnil a vytvoril

sa i hudobný kútik. Umiestnenie knižnice
v budove strednej školy a v tesnej blízkosti ďalších učilíšť i stredoškolských internátov umožnilo knižnici výrazne rozšíriť rady čitateľov medzi mládežou.
V tom období knižnicu navštívili osobnosti: Vojtech Mihálik, Naťa Hosťovecká,
Božidara Turzonovová, Jozef Adamovič,
Dana Podracká, Gustáv Hupka, Kamil
Mařík a Tomáš Janovic.
DŠ

Anna Gejdošová a Mária Dlhá

Novinárska súťaž Štúrovo pero
Mnohí moderátori a redaktori slovenských televízií začínali
písať už počas strednej školy. Na žurnalistickú dráhu sa pustila
aj mladá Sviťanka Dominika Pacigová (18), ktorá je študentkou
gymnázia v Poprade.
Pred dvoma rokmi začala písať pre regionálny portál. Vďaka
tomu poslala príspevky do novinárskej súťaže Štúrovo pero.
Odborná porota ju vybrala medzi desať najlepších stredoškolských novinárov. Zúčastnila sa celoslovenského finále prestížnej
novinárskej súťaže, ktoré sa konalo vo Zvolene. Pre budúcich
novinárov boli pripravené semináre o žurnalistike i tlačové besedy. Počas dvoch dní sa budúci novinári stretli s Patrikom Hermanom, Henrichom Krejčom, Lukášom Dikom a ďalšími osobnosťami televíznych obrazoviek i printových médií. Zo súťaže
si odniesla cenné rady a skúsenosti, ktoré bude môcť využívať
aj v budúcnosti.
MJ
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l Mestskú knižnicu vo Svite navštívil
6. apríla 2017 Milan Igor Chovan, ktorý
pochádza z Ružomberka. Píše rozprávkové knižky pre deti mladšieho i staršieho veku, povesti z Liptova, ale i romány
a básne pre dospelých. Na besede sa
stretol so žiakmi 7. ročníkov ZŠ na Komenského ulici. Deťom predstavil svoje
knihy a porozprával o tom, ako a prečo
začal písať. Pospomínal, ako trávil svoje
detstvo na dedine a podotkol, že rôzne
príhody, ktoré tam zažil, zakomponoval
aj do svojich knižiek.
l V apríli prebiehal vo Vysokých Tatrách
2. ročník Tatranskej literárnej jari, ktorú
organizuje Spolok slovenských spisovateľov. Súčasťou podujatia sú aj besedy zúčastnených autorov v okolitých školách
a knižniciach. U nás vo Svite sme 7. apríla privítali básnika, spisovateľa literatúry
pre deti, prekladateľa, vysokoškolského
pedagóga a popredného predstaviteľa
ukrajinskej literatúry Sergeja Makaru a literárneho a kultúrneho historika, filozofa
a básnika Viktora Timuru. Hostia porozprávali žiakom SOŠ o svojom pôsobení
a predstavili svoju tvorbu. Rozprúdila sa
zaujímavá debata, ktorá sa od literatúry
zvrtla na tému globalizácie, ďalší vývoj
Európskej únie, históriu Slovanov, či filozofiu. Besedujúci i poslucháči boli takí
zaujatí, že sa nechceli ani rozísť.
l V rámci podujatia Tatranská literárna
jar sa so žiakmi ZŠ stretli spisovatelia kníh
pre deti - Margita Ivaničková a Jaroslav
Rezník. Margita Ivaničková porozprávala
deťom o príhodách so zvieratami, na základe ktorých napísala i najnovšiu knihu
„S tromi psami za pätami“, ktorú darovala do fondu knižnice. Keďže pán Rezník
oslavoval práve životné jubileum, deti
mu zablahoželali recitáciou jeho básnič-

APRÍL V KNIŽNICI
ky a ako darček dostal ich spoločné maliarske dielko.

l Ďalším zaujímavým podujatím bol už
13. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Čítame s Osmijankom. Dve triedy tretiakov zo ZŠ na Mierovej ulici spoločne
s Osmijankom celý školský rok lúštili literárne hádanky a spoločne zablúdili i do
tajomnej záhrady, ktorú obývajú nielen
zvieratká, ale aj kadejaké čudesné tvory. Boli v nej neobyčajné kvety a stromy,
a tie najvzácnejšie sa volali knihokvety.
Deti tak mohli spoznať Rozprávkovník,
Veršovnicu čínsku, mohutnú Fantazmagoriku knihoplodú, či Nezbedník smiechotvorný. Na záver literárneho cyklu
čakal na žiakov slávnostný program,
v ktorom vystúpila Lesanka Stavná zo

Detská burza má dobré ohlasy
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SZUŠ Fantázia. Zlatým klincom programu
bolo vyhlásenie Najlepších čitateľov za
rok 2016 z kategórie detí. Na 3. mieste sa
umiestnila Timea Šimonová, druhá bola
Timea Tomašková a svoje minuloročné
prvenstvo obhájil Matúš Žonda. Veríme,
že i z Osmijankových kamarátov sa v budúcnosti stanú výborní čitatelia.
l Všetci návštevníci knižnice mohli počas celého mesiaca navštíviť výstavu Jiří
Wolker – Pod štítmi Tatier. Tento známy
český básnik sa v júni až decembri roku
1923 liečil na tuberkulózu v sanatóriu
lekára Michala Guhra. Výstava priblížila
jeho život, mladé roky, čas dospievania
a štúdií, ale tiež posledné mesiace jeho
života strávené vo Ville Tivoli v Tatranskej
Polianke.
MsK
Ako každý rok počas jarného obdobia,
aj tentokrát organizácia Únie žien zorganizovala Detskú burzu oblečenia a hračiek, ktorá sa už tradične koná dvakrát
do roka. Táto aktivita má dobré ohlasy
už aj za hranicou mesta Svit, keďže na
burzu prišli žienky aj z okolitých dedín
a dokonca aj z Popradu. Takto si mamičky
navzájom pomôžu dobre nakúpiť a zároveň aj predať detské oblečenie, hračky a
športové veci (bicykle, kolobežky, atď.)
ktoré majú doma už navyše alebo z nich
deti už vyrástli. Týždeň, ktorý naše žienky
z Únie žien obetujú na burze, dáva dobrý
pocit, že môžu pomôcť aj sociálne slabším rodinám. Zároveň týmto ďakujeme
aj mestu Svit, že nám umožňuje na toto
podujatie využívať miestnosť nad poštou
a zároveň pomáha s propagáciou burzy
či už v mestských novinách alebo aj prostredníctvom webu a sociálnych sietí.
Zuzana Ilčíková

9

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA

MANŽELSTVO UZATVORILI

Ema Škvareková

Alessandro Antonio Amorati
a Natalia Mustafina

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV

80 ROKOV

Terézia Balážová, Anna Šandorová,
Pavol Ilčík, Petr Rataj,
Mgr. Miroslav Jurčák, Elena Mýtniková,
Jaroslav Škurka, Agáta Faixová

Rudolf Paperák, Štefan Fedeš

75 ROKOV

93 ROKOV

Adolf Hulín, Magdaléna Dvornická

Helena Štelbaská

85 ROKOV
Terézia Jurinyiová

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Ing. Bohumil Kurus (70), Štefan Malina (83), Anna Matejová (86), František Kurnat (55),
Ružena Haliková (69), Eleonóra Akšteinerová (86)
V prípade, že si neželáte, aby sa Vaše jubileum, sobáš, resp. narodenie dieťaťa zverejnilo
v tejto rubrike, prosím o oznámenie v redakcii - MsÚ, č. dv. 116, tel. č. 052/78 75 114.

Kto zostáva žiť v srdciach tých, ktorých
opustil, ten nikdy nezomrie.
11. máj 2017 je deň, kedy si so smútkom
v srdci pripomíname 1. výročie smrti
nášho milovaného syna, brata, vnuka,
otca a kamaráta

PATRIKA NEUVIRTHA,

ktorý nás po ťažkej chorobe opustil
vo veku 34 rokov.
Ten, kto Ťa poznal, spomenie si,
ten kto Ťa mal rád, nezabudol.
S láskou spomínajú rodičia, sestry
Barborka s priateľom, Paťka s rodinou
a ostatná smútiaca rodina.

Aj keď s odstupom času, ale stále
na teba myslíme a nezabudli sme,
že 4. februára 2017 uplynuli
štyri smutné roky, čo nás navždy opustila
moja milá manželka

EMÍLIA NOVOTNÁ.

Spomienka na ňu navždy zostane
v našich srdciach.
Manžel s rodinou

4. mája 2017 uplynuli už štyri roky od smrti
našej milovanej dcéry, manželky a mamky

ALENY BLAZOŇOVEJ,

ktorá nás navždy opustila
vo veku 50 rokov.
Nikdy na ňu nezabudneme a prosíme
aj vás, ktorí ste ju poznali, aby ste
jej venovali tichú spomienku.
Ďakujeme.
„Neplačte, že som odišla“
Smútiaca rodina
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Mesto Svit v spolupráci s miestnymi komunitami pripravuje tretí ročník dvojdňového komunitného festivalu s názvom „SVIT.kom“, ktorý však tento rok
so sebou prináša niekoľko zmien. Jednou z nich je zmenený termín komunitného festivalu. Tentokrát bude spojený
s podujatím Dni mesta Svit a uskutoční
sa v dňoch 23. a 24. júna 2017.

SVIT.kom
te nto ro k

so zmenami

Piatok 23. jún 2017 bude v Dome kultúry
venovaný konferencii na tému bezpečného využívania internetu s dôrazom najmä
na mladých ľudí a potrebu využívania kritického myslenia pri spracovaní informácií,
ktoré sa k nám prostredníctvom internetu
dostávajú. Účastníci sa budú zaoberať aj
aktuálnym problémom súčasnosti, ktorým
sú extrémistické prejavy, preto aj hlavným
cieľom je realizácia aktivít v oblasti bezpečného používania internetu a vhodného
správania v online prostredí.
Sobota 24. jún 2017 bude do neskorých
poobedňajších hodín patriť komunitnému
festivalu a návštevníci budú mať takto opäť
možnosť prehliadky činností miestnych
komunít. Pripravujeme bohatý kultúrny
program, workshopy a súťaže pre rôzne vekové kategórie. Na svoje si počas tohto dňa
prídu aj milovníci dobrého jedla a kvalitných nápojov. Svoj priestor na prezentáciu
nájdu nielen remeselníci a producenti poctivých potravín, ale aj zástupcovia komunít
z nášho mesta a jeho blízkeho okolia.
Cieľom festivalu vo Svite je dať komunitám pôsobiacim na území mesta Svit
a v jeho okolí priestor na prezentáciu ich
činností a oblastí záujmov, ktoré spájajú
ich členov. Mesto Svit sa stotožňuje s koncepciou mapovania a napĺňania potrieb
komunít pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti.
Bližšie informácie a podrobný program
festivalu postupne zverejníme na webovej
stránke mesta Svit www.svit.sk, na stránke
komunitného festivalu www.svitkom.sk
a na facebookovom profile SVIT.kom. LF
Klietky pre chov prepelíc, králiky,
činčily, pasce na líšky a kuny, liahne na
vajíčka, odchovne pre kuriatka, krmítka
a napájačky, robíme rozvoz po celom
Slovensku, viac na:
www.123nakup.eu, tel. 0907 181 800
Hľadáme zlievarenských pracovníkov
do strojárenskej spoločnosti vo Svite.
Pre viac informácii nás kontaktuje na
tel. č. 0908 084 824 a životopis zašlite na
vranov@starstaff.sk
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

Nakoľko sú obe členkami ZO SZPB
a obe považujú knihy i časopisy za základný zdroj získavania informácií, dohodnutá spolupráca má formu besedy k určitej
téme. Besedy sa konajú v knižnici a môžu
sa ich zúčastniť členovia všetkých organizácií pôsobiacich v našom meste. Doteraz
sa uskutočnilo 5 besied a návrh diskutovať takýmto spôsobom nadšene podporili i účastníci prvej akcie. Téma, ktorej
sme sa na prvej besede venovali, sa týkala Slovenského národného povstania,
ktoré považujeme za najvýznamnejšiu
udalosť v našich novodobých dejinách.
Bola to cesta z temna do svetla a SNP sa
stalo mostom, ktorý zaradil Slovensko
do skupiny štátov víťaznej koalície po
2. svetovej vojne. Súčasná spoločenská
situácia ukazuje, že extrémistické názory
a ich zjavný protirasistický a nenávisť šíriaci obsah, stále nie sú minulosťou.
Ďalšími témami, o ktorých sme besedovali, boli napríklad Štúr v jeho jubilejnom

Myšlienka o možnosti spolupráce medzi Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Mestskou
knižnicou vo Svite vznikla v roku 2014. Impulzom k tomu bola
snaha stálej návštevníčky knižnice - Emílie Nedzelovej a vedúcej
knižnice - Mgr. Daniely Šipošovej dať obsahu činnosti ZO SZPB
aj takpovediac „kultúrny rozmer“.

V nedeľu poobede, ako to bývalo pred
viac ako päťdesiatimi rokmi zvykom, bola
2. apríla 2017 plná kaviareň Hotela Spolcentrum vo Svite svedkom nebývalej akcie, konal sa čaj o tretej.
Tento deň bol venovaný Františkovi
Bednárovi, ktorý už viac než rok nie je medzi nami. Členovia skupiny Gordons a jeho
priatelia si ho chceli týmto podujatím pripomenúť. Skupina Gordons hrala v pôvodnom zložení: Dušan Fronc, Marián Tarageľ,
Karol Šramko a zastupujúci Ján Fronc.
Podujatia sa zúčastnili bývalí hudobníci, ktorí hrávali pred polstoročím pre vte-

a parket praskal vo švíkoch. Hrali sa pesničky starých čias, a tým čas nič neubral
na melódii a rytme, ba čo viac, pridal ešte
kus krásnej nostalgie.
Nemôžeme zabudnúť touto cestou poďakovať mestu Svit za finančnú
pomoc, Ing. Vladovi Kozubíkovi, ktorý
pripravil pre všetkých prítomných spomienkové odznaky, pani riaditeľke Hotela Spolcentrum za veľkú ochotu pri
príprave podujatia a všetkým, ktorí svojou prítomnosťou obohatili toto nedeľné stretnutie.
Skupina Gordons

Stretnutia s históriou
roku a štúrovci, ako nositelia národného
obrodenia, ďalej prvé ženy v slovenskej
literatúre, kultúra, kultúrnosť a umenie,
magické číslo 7 v historickom kalendári
od Samovej ríše až po súčasnosť.
Besedy sa skladajú vždy z dvoch častí. Prvú časť tvoria základné informácie
získané z historických prameňov, ktoré
si pripravuje Emília Nedzelová. V druhej
časti ju dopĺňa pracovníčka knižnice Bc.
Viktória Kozubová literárnymi údajmi
z knižničných zdrojov. Oživujeme vážne
texty životnými príbehmi, i tzv. perlič-

Retro čaj v Hoteli
Spolcentrum
dajšiu mládež, mnoho bývalých tanečníkov, aj veľa pamätníkov tých čias. Bolo
na čo spomínať, bola aj výborná nálada

kami. Slová básnika Milana Rúfusa „to
čo je, je nielen to čo je, ale aj to, čo bolo
a čo bude. Vo troje sa pletie vrkoč boží,“
by sme mohli považovať aj za hlavný motív, prečo sa v našich besedách venujeme
histórii Slovenska. Dúfame, že záujem členov ZO SZPB i ďalších organizácií z mesta
o besedy vydrží a „kultúrny rozmer“ našej
činnosti sa nestratí. Touto cestou zároveň
pozývame všetkých záujemcov o históriu
Slovenska na budúcu besedu o našich
hradoch a zámkoch, ktorú plánujeme na
jesenné obdobie.
ZO SZPB

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit,
IČO: 00326607
vyhlasuje v zmysle § 9a zák. č. 138/1991 Zb. a §281-§288
Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž (OVS) č. 4/2017
na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit.

Predmet OVS:
Nájom nebytových priestorov v Dome kultúry vo Svite, súp.
č. 198, postavenom na poz. KN-C parc. č. 175/1, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 935 m2, k. ú. Svit, zapísaných
na OÚ v Poprade, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1:
- reštaurácia o výmere 85,3 m2 na 1. poschodí
- kuchyňa o výmere 22,5 m2 na 1. poschodí
- salónik o výmere 31,2 m2 na 1. poschodí
- sklady v suteréne o výmere 31,6 m2, 14,6 m2 a 5,8 m2
- WC a šatňa pre zamestnancov v suteréne o výmere 13 m2.

Podľa kalendára je už tradične 8. máj štátnym sviatkom pripomínajúcim nám deň víťazstva nad fašizmom a výročie ukončenia druhej
svetovej vojny v Európe. Mesto Svit si toto výročie pripomenulo aj
tento rok, 5. mája, pietnym aktom kladenia vencov pri Pamätníku
padlých vo Svite, ktorý spolu s Mestom Svit zorganizovala ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Kytice vencov položili k Pamätníku padlých zástupcovia mesta, zástupcovia svitských firiem
a Zväzu protifašistických bojovníkov vo Svite.
LF
ROČNÍK XVI - MÁJ 2017

Účel nájmu: prevádzkovanie nebytových priestorov ako
reštaurácia a kaviareň.
Podmienky OVS č. 4/2017 sú zverejnené
na stránke www.svit.sk, na FB stránke mesta Svit
a na úradnej tabuli Mesta Svit.
Informácie: 052/ 7875 128, 0917 670 023.
Termín na predloženie súťažných návrhov:
do 19. 5. 2017 do 12,00.
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... pozývame mamičky do divadla

Ani sme sa nenazdali a opäť prišiel čas bilancovania, oceňovania a prezentácie tvorivej činnosti komunít mesta Svit. Rok
sa s rokom stretol a teplé lúče
prichádzajúcej letnej pohody
v nás už niekoľko rokov evokujú jedno z najobľúbenejších
podujatí - Dni mesta Svit.

Dni mesta Svit
sa blížia

Druhá májová nedeľa patrí našim najmilším mamičkám a samozrejme, že ani
mesto Svit si nezabudlo uctiť tento sviatok. Preto pre Vás pripravilo v spolupráci
s Divadlom COMMEDIA z Popradu krásny
divadelný darček. Na doskách Domu kultúry sa Vám 31. mája 2017 o 19.00 hodine predstavia s komédiou Don Quichot
a Sancho Panza.
V predstavení Don Quichot - chudobný španielsky šľachtic, ktorý sa zbláznil
z čítania rytierskych románov a minul na
ne celý svoj majetok, sa vyberie do sveta brániť ideály a dôstojnosť človeka. Je
sčítaný, vzdelaný, kultivovaný, vidí „krivdy
sveta“, ale chce ich odstrániť neprimeranými prostriedkami. Je ušľachtilý a dobrý,
PO 22. 5. o 18.00
DK Svit
STR 31. 5. o 19.00
DK Svit
SO 3. 6. o 10.00
areál Koliby
ISKRA ARÉNA
v prípade zlého počasia

SO 3. 6. o 19.00
DK Svit
PIA - SO
23.-24. 6. o 18.00
DK Svit,
Nám. J.A. Baťu

platonicky miluje sedliacke dievča, ktoré
vo svojej fantázii povýšil na princeznú.
Vo fantázii si pretvára všedný život na vysnívanú skutočnosť plnú dobrodružstiev.
V celom úsilí mu pomáha Sancho Panza
- prefíkaný sedliak, nevzdelaný, prostý,
ktorý však oplýva ľudovou múdrosťou
porekadiel a prísloví. Ako to dopadne
a do akých vtipných a dobrodružných
situácií sa dostanú, sa dozviete pri návšteve tohto predstavenia. V hre účinkujú:
Vladislav Vaľko, Michal Novák, Vlado Benko, Dušan Kubáň a Monika Piekelnicka,
o réžiu sa postaral Vlado Benko.
Vstup na dané predstavenie je pre
všetky mamičky voľný.
Beáta Blaščáková

ÍRSKA KLIATBA
Divadlo ARÉNA

DON QUICHOT
A SANCHO PANZA
Divadlo COMMEDIA Poprad

15 €,
v deň predstavenia: 18 €
vstup pre mamičky
voľný

DEŇ DETSKEJ RADOSTI

vstup voľný

LÁS-KA-NIE

16 €,
v deň predstavenia 19 €

Radošínske naivné divadlo

SVIT.kom
DNI MESTA SVIT

vstup voľný

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! Prosíme návštevníkov, aby sa orientovali na predpredaj vstupeniek
na jednotlivé predstavenia. Na základe predpredaja sa rozhoduje, či sa dané podujatie uskutoční, alebo
presunie, či zruší. Ďakujeme za pochopenie.
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Tento rok sa uskutočnia v termíne
23. a 24. júna. Piatok už zvyčajne patrí
osobnostiam mesta Svit a ich oceňovaniu. Sobota bude dňom prekvapení.
Dopoludnie ovládne priestor námestia
J. A. Baťu komunitný festival SVIT.kom.
Ten prinesie kreatívnu prezentáciu komunít mesta Svit, spojenú s pútavým kultúrnym programom, obohateným o výtvarný plenér za priamej účasti divákov,
kde sa Vám predstavia výtvarní umelci
a rezbári z blízkeho okolia. Pre deti sme
pripravili bohatú ponuku detských atrakcií a zábavu nezvyčajných aktivít CVČ.
Milovníkov dobrého jedla poteší nultý
ročník súťaže o Najlepší guláš, kde sa
môžu zapojiť rôzne kulinárske kolektívy.
Popoludnie nám rozžiari kvalitný kultúrny program na veľkom pódiu. Deti poteší
PACI PAC, miestnych fanúšikov rozprúdi
koncert pop-rockovej kapely HEAD´n´HEEL. Slovenská muzikálová klasika NA
SKLE MAĽOVANÉ poteší aj tých skôr narodených.Pre milovníkov kvalitného rocku
zahrá rocková kapela ATMOSFERIK z Bratislavy a exkluzívnym hosťom pre tento
rok bude ohnivá BARBORA ŠVIDRAŇOVÁ a BASIE FRANK BAND. Samozrejme,
že dáme priestor aj miestnym tvorivým
umeleckým kolektívom. Dni mesta Svit
ponúkajú pestrú škálu kvalitnej zábavy, nenechajte si ujsť príležitosť byť ich
súčasťou.
BB
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

foto: Ľubo Špirko

foto: Ľubo Špirko
foto: Ľubo Špirko

pondelok 22. mája o 18.00 h
Hlavný partner Divadla Aréna

Partner Divadla Aréna

Generálny partner inscenácie Írska kliatba

Partneri inscenácií Divadla Aréna

Hlavný partner Divadla Aréna

Partner Divadla Aréna

Generálny partner inscenácie Írska kliatba

Partneri inscenácií Divadla Aréna

Zriaďovateľ Divadla Aréna
Zriaďovateľ Divadla Aréna

Dom kultúry Svit
Mediálni partneri

Generálny partner
projektu priamych
prenosov
partner
zGenerálny
Metropolitnej
opepriamych
ryprojektu
New York
v Divaprenosov
dle
Aréna
z Metropolitnej opery New York v Divadle Aréna

Partner projektu
priamych prenosov z Metropolitnej
Partner
projektu
opery New
York
priamych
v Divadle prenoAréna
sov z Metropolitnej
opery New York
v Divadle Aréna

Mediálni partneri

Predpredaj: 15 €, online: www.kultura.svit.sk a MsÚ č. 116
V deň predstavenia: 18 €
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„Dieťa je živý kvet zeme.“
Maxim Gorkij

DEŇ DETÍ
PLNÝ ATRAKCIÍ

Tešme sa, Deň detí sa blíži a lúky rozkvitnú kvetmi radosti.
Veru, detský úsmev je prejavom tej najúprimnejšej radosti. Preto aj našim cieľom je v tento úžasný deň, rozžiariť tváre vašich ratolestí. Sobota 3. jún 2017 bude patriť
v areáli Koliby vo Svite iba deťom. Pripravili sme pre nich
deň plný atrakcií. Okrem pútavých vystúpení detí miestnych
základných, materských a umeleckých škôl, sme pripravili
v spolupráci s CVČ zaujímavé súťaže a interaktívne aktivity. Ponuku nevšedných atrakcií tvorí ukážka činnosti hasičov, horolezcov, skautov, prehliadka vojenských uniforiem
s možnosťou vyskúšania, výstava vojenskej výzbroje, lov
rýb i súťažné maľovanie chodníkov pod záštitou Únie žien.
Celý zábavný program dotvorí rozprávka v podaní divadielka HOKI-POKI a naši skvelí basketbalisti z BK ISKRA Svit, ktorí precvičia s deťmi streľbu na kôš a zahrajú si s nimi malý
zápas. Nebude chýbať ani nafukovací KLAUN na skákanie,
maľovanie na tvár, glitrikové tetovanie a tombola. V areáli
nájdete aj obľúbené občerstvenie. Dúfajme, že nám počasie bude priať a deti prežijú krásny slnečný deň v lone prírody. Akcia sa uskutoční v čase od 10.00 do 14.00 h pri Kolibe.
V prípade nepriaznivého počasia sa dejiskom zábavy stane
Iskra Aréna. Už teraz sa na Vás, milé deti, tešia všetci, ktorí
s láskou pre Vás túto akciu pripravili!
Beáta Blaščáková
ROČNÍK XVI - MÁJ 2017

Základná umelecká škola vo Svite
vás pozýva na

t
r
Š
e
c
U
n
Z
o
K žiakov
24. mája 2017 o 18.00
v Dome kultúry vo Svite
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Z denníka Mestskej polície
n 5. apríla bola hliadka MsP požiadaná hliadkou OO PZ Svit o súčinnosť pri
pátraní po osobe v koľajisku medzi čerpacou stanicou GULF a železničnou stanicou. Hľadanú osobu sa podarilo nájsť
pri domčeku obsluhy výhybiek, následne
bola prevezená na stanicu ŽSR, kde vec
prevzala k ďalšej realizácii Železničná polícia.
n 7. apríla hliadka MsP v súčinnosti
s hliadkou OO PZ vo Svite vykonala
zákrok v miestnom pohostinskom zariadení, v ktorom sa jeden z hostí sprá-

val agresívne a poškodzoval majetok
zariadenia. Vec realizuje OO PZ Svit, ako
priestupok proti majetku podľa zákona
o priestupkoch.
n V období Veľkonočných sviatkov vykonávali hliadky MsP zvýšený výkon
služby v okolí rímskokatolíckeho kostola
a po ukončení bohoslužieb zabezpečovali reguláciu dopravy v okolí kostola
a priľahlých parkovísk.
n 29. apríla vo večerných hodinách
hliadka MsP pri výkone služby zistila

v mestskej časti Podskalka zatápanie
ul. Okružnej z miestneho potoka. Následne informovala kompetentné orgány
a privolala HaZZ Poprad. Situáciu sa
podarilo dostať pod kontrolu aj vďaka
miestnym dobrovoľným hasičom, ktorí
prečistili kritické miesta prietokov, aby
nedošlo k ďalšiemu zaplavovaniu mestskej časti Pod skalka.
Opätovne prosíme občanov mesta Svit,
aby neparkovali na verejných priestranstvách a zeleni a zároveň dodržiavali
dopravné značenia v meste, nakoľko
bol v mesiaci apríl zaznamenaný zvýšený počet priestupkov na úseku dopravy.

MsP Svit

Nové občianske združenie
pre mládež v našom meste!
Mládežnícky parlament vo Svite funguje už piaty rok pod Centrom voľného
času. Od tej doby získal mnoho fanúšikov
– a to nielen medzi rovesníkmi, ale aj medzi ostatnými obyvateľmi nášho mesta
a okolia. Mládežnícky parlament sa tak
stal jedným z podstatných činiteľov
v meste, ktorý výrazne ovplyvnil smer
spoločenských, kultúrnych, ale aj športových akcií pre mladých. Už niekoľko týždňov
sa na stránke Mládežníckeho parlamentu
objavuje zaujímavé logo. Čo predstavuje?

Junior Team Svit (JTS, o.z.) je nové občianske združenie, ktorého štatutármi
sú predseda Mládežníckeho parlamentu Marko Habiňák a riaditeľka CVČ Silvia
Oleníková. Toto OZ sa stalo novým zriaďovateľom Mládežníckeho parlamentu,
pričom jeho členovia sa jednohlasne
zhodli, že na túto značku nezanevrú
a budú ju aj v nasledujúcom období používať a zveľaďovať.
Podľa Štatútu JTS je jeho cieľom reprezentovať mládež vo Svite, podporovať
a zriaďovať akcie každého žánru pre
mladých, usporadúvať súťaže, prehliad-

ky, festivaly, školenia, zábavné, kultúrne
a spoločenské podujatia s cieľom spolupráce s partnerskými mestami a na úrovni medzinárodnej spolupráce. Členom
JTS sa môže stať každý občan mesta Svit
a obcí Podtatranského regiónu vo veku
12 až 30 rokov.
JTS, o.z., resp. Mládežnícky parlament
má ešte v pláne tento rok zorganizovať
a svojou dobrovoľníckou pomocou podporiť viac ako 30 akcií.
MH

Spolu sme to dokázali
Radi by sme Vás oboznámili s výsledkom 1. ročníka charitatívneho behu - ALS Memoriálu Jána Svočáka. V prvom rade však chceme poďakovať celému tímu ľudí, ktorí nám
pomáhali a venovali svoj čas pri organizácii pietnej spomienky spojenej s pomocou rodinám bojujúcim so svalovou atrofiou. Práve pre tieto rodiny chceme športové podujatie
organizovať každoročne a prostredníctvom neho im dodať potrebnú silu na boj s tak
zákernou chorobou.
Vďaka sponzorom, bežcom a ľudom, ktorí prispeli na mieste, sa nám podarilo pre
dvojročnú Máriu Kubovovú z Vikartoviec vyzbierať 1367 €, 160 balení plienok
a 5 kartónov mliečnych výrobkov.
Súčasťou nášho podujatia je aj zbieranie vrchnáčikov z PET fliaš, ktoré sme žiadali od bežcov priniesť k registrácii. Pre Sabinku sa nám tak podarilo odovzdať
necelých 60 kg. (www.sabinka.sk)
Videá, fotky a referencie bežcov a sponzorov si môžete pozrieť na našej
webstránke www.behamsrdcom.sk.
Očarujúci výsledok úvodného ročníka nás zaväzuje pomáhať aj na budúci rok. Budeme sa snažiť podujatie vylepšiť a rodinám s neľahkým osudom pomôcť ešte viac.
Taktiež by sme Vám chceli dať do pozornosti našu novú aktivitu
„smeťozber“. Rozhodli sme sa zorganizovať brigádu, počas ktorej
budeme zbierať odpad v našich lesoch. Ak máte záujem zveľadiť
prostredie, v ktorom sa pohybujeme, pripojte sa k nám! Bližšie informácie nájdete na vyššie spomínanej stránke.
So srdečným poďakovaním, organizátori:
Martin Svočák a Eduard Dindoffer
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ZO ŠPORTU

Hasiči súťažili o pohár primátora
Hasiči si už tradične i v tomto roku pripomenuli sviatok svojho patróna sv. Floriána uskutočnením viacerých akcií, aby
mohli čo najviac priblížiť verejnosti svoju
činnosť. V okrese Poprad bola jedným
z týchto podujatí aj súťaž hasičských družstiev O putovný pohár primátora mesta
Svit, ktorej 26. ročník sa konal v areáli Koliby počas poslednej aprílovej nedele.
V úvode všetkých prítomných privítal
v mene primátora mesta Svit Ing. Miroslava
Škvareka a organizátorov súťaže DHZ Svit
poslanec mestského zastupiteľstva vo Svite Ján Babčák.
V súťaži náročnej na fyzickú kondíciu
i súhru 7 - členných tímov v požiarnom útoku do kopca pri svitskej Kolibe medzi mužmi na prvom a druhom mieste dosiahla
Šuňava a Spišský Štiavnik zhodný čas 22,02
s (o prvenstve rozhodol veľmi tesný rozdiel
- prvý zostrek terča Šuňavy 21,64 s pred
Spišským Štiavnikom 21,74 s). Tretie miesto
s rozdielom len 0,7 s patrilo Hranovnici
(22,72). Spomedzi žien zvíťazila Spišská Sobota II s časom 32,96 s pred Štrbou (34,70).
S kopcom sa popasoval i hasičský dorast, kde medzi dorastenkami bola tiež najlepšia Spišská Sobota (36,50) pred Gánovcami (44,73) a Spišským Bystrým (53,49).
Medzi dorastencami obhájili minuloročné
prvenstvo Gánovce (25,31) pred Popradom – Strážami (26,93) a SOŠ Ul. Okružná
Poprad (45,79).

Ocenený bol i družobný Zbor dobrovoľných hasičov z Českej Třebovej - Rybník,
ktorý sa tejto akcie vo Svite každoročne
zúčastňuje. Zúčastnené hasičské tímy si
podľa umiestnenia pripísali prvé body do
tabuľky dvadsiateho tretieho ročníka Podtatranskej hasičskej ligy.
Ceny najlepším družstvám odovzdal Ján
Babčák, poslanec MsZ Svit, Marián Rušin,
člen Snemu DPO SR, Ing. Ján Fridman –
predseda komisie pre mládež ÚzV DPO SR
Poprad a za organizátorov súťaže DHZ Svit
Jozef Višňovský ml.
Táto atraktívna súťaž bola prvou v tohtoročnej sezóne z piatich desiatok súťaží

Jarné bežecké úspechy
Danice Božovej
Tradične ako každý rok patril 1. máj
bežcom, ktorí sa v Michalovciach zúčastnili už 33. ročníka Podvihorlatského
maratónu. Nevynechala ho ani Sviťanka
Danica Božová, ktorej sa síce kvôli zdravotným problémom, ktoré prekonala
v zime, nepodarilo obhájiť minuloročné
prvenstvo, ale svoj cieľ dobehnúť aspoň
do 5. miesta splnila. Trať dlhú 42 195 m
odbehla za 3:48:19 hod., čím sa dostala
medzi ženami v absolútnom poradí bez
rozdielu veku na striebornú priečku. Spomedzi celkového počtu 80 súťažiacich
obsadila krásne 28. miesto. Za zmienku
však určite stojí aj to, že mesiac pred týmto maratónom sa zúčastnila bežeckých
pretekov Bratislava Renault polmaratón,
kde v kategórii žien nad 50 rokov spomedzi 46 žien obsadila 1. miesto s náskokom
viac ako 7 minút pred bežkyňou, ktorá sa
umiestnila na druhej priečke. Celkovo sa
polmaratónu zúčastnilo 692 žien, spomedzi ktorých skončila na 34. mieste.
LF, foto: V. Boža
ROČNÍK XVI - MÁJ 2017

organizovaných Územným výborom DPO
SR Poprad v spolupráci s dobrovoľnými hasičskými zbormi pre hasičské družstvá dospelých, dorastu i žiakov na počesť 95. výročia vzniku Zemskej hasičskej jednoty na
Slovensku, organizácie, ktorá zastrešovala
všetkých dobrovoľných hasičov po I. svetovej vojne po vzniku Česko - Slovenska.
Na záver treba úprimne poďakovať
Mestskému úradu vo Svite a primátorovi
mesta Svit Ing. Miroslavovi Škvarekovi za
pomoc a podporu, bez ktorej by sa táto
akcia mohla len veľmi ťažko uskutočniť.
Ondrej KLIMO
foto: P. Kostka

MS SČK vo Svite
a Národná transfúzna služba Poprad
sa obracia na svojich darcov,
občanov a mládež v meste Svit
a okolia s výzvou pre darovanie
krvi mobilnou jednotkou v akcii

KVAPKA
PRE MESTO,
ktorá sa uskutoční dňa

22. 6. 2017

od 8.00 do 11.00 hod.
v Centre voľného času
v budove MsÚ Svit.

Ďakujeme za tých,
ktorí krv budú potrebovať . . .
Hľadáme distribútorov reklamných
materiálov vo Svite.
Kontakt: 0911623572,
e-mail: poprad@redpost.sk
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Iskru zastavil úradujúci
Basketbalisti Iskry Svit obsadili v súťažnom ročníku 2016/2017 šieste miesto.
Zverenci trénera Michala Madzina skončili
po základnej časti súťaže na šiestej priečke s bilanciou 22 víťazstiev a 18 prehier.
V prvom kole play-off narazili na úradujúceho slovenského šampióna, tretí
celok po dlhodobej časti, BC Prievidza.
V sérii hranej na tri víťazstvá prehrali Podtatranci hladko 0:3. Na palubovke súpera
podľahli o 23, resp. 26 bodov, doma prehrali o 17.
„Určite sme chceli doma vyhrať,
čím by sme to trochu zdramatizovali.
Všeobecne si myslím, že sme mali trochu
smoly, pretože sme do play-off dostali
práve Prievidzu. Hrajú vo vynikajúcej
forme, majú veľa sebavedomia, padajú
im aj ťažké strely, pre mňa sú vážnym
kandidátom na titul,“ povedal po rozhodujúcom treťom štvrťfinálovom stretnutí
play-off kapitán Iskry Svit Saša Jankovič.
Ako sa neskôr ukázalo, prorocké slová to
neboli, pretože Prievidžanom vystavil stopku v semifinále bratislavský Inter, ktorý triumfoval 4:1 na zápasy a postúpil do finále.
„Medvede“ už tretiu sezónu po sebevypadli v prvom kole play-off.
„Narazili sme na zlepšujúcu sa Prievidzu, ktorá už na konci základnej časti
potvrdzovala stúpajúcu formu. Bola favoritom série a svoju rolu aj potvrdila. Nás

šampión z Prie vidze

zastihol v tom čase pokles formy. Azda
všetci sme cítili, že máme na viac. Príčiny
si rozanalyzujeme vo vnútri klubu, aby
sme sa z toho poučili a aby sme boli v budúcej sezóne silnejší,“ uviedol pre basket.
sk prezident Iskry Svit Ján Drobný.
Hoci vo vyraďovacej časti chceli Sviťania dosiahnuť viac, výsledné šieste miesto
nepovažuje šéf klubu za neúspech.
„Zaradili sme sa medzi širšiu slovenskú špičku. V priebehu sezóny sme doká-

Do celoslovenskej kampane „Do práce na bicykli“ sa tento rok prihlásilo opäť
viac súťažných tímov. V roku 2016 súťažilo vo Svite 19 tímov, tento rok je
ich 24 s 80 účastníkmi. Mesto Svit vlani zvíťazilo v celonárodnom meradle
v kategórii najviac najazdených kilometrov podľa počtu obyvateľov a možno
aj to je dôvodom zvýšeného záujmu ľudí o túto užitočnú a zdraviu prospešnú
kampaň. Súťaž prebieha od 1. do 31. 5. 2017.
LF

Parasport24 Tour so zastávkou vo Svite
Benefičná cyklistika Parasport24 Tour odštartovala charitatívny cyklopelotón po
prvýkrát pred desiatimi rokmi pod názvom Cez Slovensko na bicykli. Tento rok vyrazí Parasport24 Tour 28. mája zo Spišskej Novej Vsi a po približne 40tich zastávkach
naprieč krajinou dorazí 2. júna do cieľa, Trenčianskych Teplíc. Jedinečná partia hendikepovaných športovcov a známych osobností tak spoločnými silami opäť upozorní na potrebu pomáhať sociálne
slabým a tiež znevýhodneným športovcom.
Parasport24 Tour nič nezbiera, ale naopak rozdáva a podáva pomocnú
ruku tým, ktorí to najviac potrebujú. V pondelok 29. mája
2017 o deviatej ráno bude
cyklopelotón odchádzať
na ďalšiu trasu od Hotela
Spolcentrum. Cyklistov môžete prísť povzbudiť aj vy!
LF

zali držať krok s najlepšími tímami ligy,
navyše v domácom prostredí sme dokázali zdolať všetkých adeptov na titul.
V druhej polovici súťaže sme dokázali
hrať vyrovnané zápasy aj vonku: napríklad sme vyhrali v Leviciach, len tesne
prehrali na Interi, v Slovenskom pohári
v Bratislave sme najskôr porazili Prievidzu
a potom sme nešťastne o jediný bod podľahli neskoršiemu víťazovi z Košíc.“
Richard Hudeček

Oznam o zmene
cestovného poriadku MHD
Vážení cestujúci, oznamujeme Vám,
že v termíne od 15. 5. 2017 dôjde ku
zmene cestovného poriadku na linke
MHD 706218 vo Svite Podskalka, Jednota - Autobusové stanovište - Podskalka, Jednota. Na predmetnej linke
pribudne zastávka Podskalka, Okružná, kde bude autobus MHD zastavovať pri príjazde zo Svitu. Veríme, že
predmetná zmena cestovného poriadku prispeje ku zlepšeniu a komfortu cestovania v našom meste.

OZNÁMENIE O UZÁVIERKE CESTY
Z dôvodu realizácie druhej etapy
opravy prepadnutého parovodného
kanála na ul. SNP pri Strednej odbornej škole je nevyhnutné uzavretie
predmetnej časti miestnej komunikácie od 9. mája 2017 až do ukončenia realizácie stavebných prác. Za
vzniknuté obmedzenia sa vopred
ospravedlňujeme.
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