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Celú zimu ste sa tešili na leto? Je to tu - prvý letný mesiac - jún! Nepochybne patrí medzi najkrajšie mesiace v roku. O pár dní nastane
letný slnovrat a budeme tu mať oficiálne leto. Deti sa tešia na posledné dni v škole a prichádzajúce letné prázdniny, dospelí na dovolenky
a oddych od práce. Slniečko je v júni stále horúcejšie, jeho český
názov červen výstižne napovedá, že v záhradkách už čakajú a sviežosťou obdaria šťavnaté jahôdky. Je to zároveň mesiac, ktorý nám
pravidelne daruje najdlhšie dni v roku. V júni oslavujú svoj medzinárodný sviatok nielen deti, ale aj ockovia. Nezabudnite, že Deň otcov
pripadá vždy na tretiu júnovú nedeľu. Vedenie mesta Svit preto praje
nielen všetkým deťom, ale aj oteckom, aby im hlavne slúžilo zdravie
a aby spolu trávili čo najviac času, pretože to je to najcennejšie, čo
môže rodič dieťaťu dať. Spomeňte si teda pri tejto príležitosti aj na
ockov a nezabudnite im pripomenúť, ako veľmi ich máte radi.
Nezabudnite ani na to, že v júni pre Vás pripravujeme aj jedno z najobľúbenejších podujatí roka - Dni mesta Svit. Tento rok je toto podujatie spojené s tretím ročníkom komunitného festivalu SVIT.kom a čaká
na Vás bohatý program a kopec zábavy!
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SVIT.kom
a Dni mesta Svit

ZO ŽIVOTA V MESTE

l predaj zostávajúcich 11 pozemkov
v ZO Breziny formou obchodnej verejnej
súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb., za kúpnu cenu vo
výške minimálne 10 € / m2 pozemku a prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu
na spoločných pozemkoch,
l predaj pozemkov v celkovej výmere
8 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v celkovej cene podľa znaleckých posudkov 293,92 € za účelom realizácie stavebného objektu SO 402-38-04 Žst. Svit,
úprava cesty I/18 vo Svite - (NDS 112-00)
k stavbe „Modernizácia železničnej trate
Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry, 1. etapa PODJAZD
SVIT“ do výlučného vlastníctva SR, ŽSR,
l udelenie Ceny mesta pre rok 2017:
- pri príležitosti 70. výročia založenia
klubu - BK Iskra Svit za športové úspechy
a reprezentáciu mesta Svit v basketbale,
- Ing. Rudolfovi Vraniakovi za významnú
celoživotnú športovú a trénerskú činnosť,
za rozvoj basketbalu v meste a reprezentáciu mesta Svit v basketbale,
- Ing. Imrichovi Kočíkovi za celoživotnú
športovú a trénerskú činnosť, za významný prínos k rozvoju basketbalu a športu
v meste Svit,
- Ing. Ivanovi Preislerovi za celoživotnú
športovú a trénerskú činnosť, za významný prínos k rozvoju basketbalu a športu
v meste Svit,
- Veronike Žoldákovej za mimoriadny
osobný prínos v rozvoji miestnej kultúry
a za propagáciu mesta Svit doma i v zahraničí,
l predaj pozemku o výmere 63 m2 vlastníkom rodinného domu súp. č. 53, ul. Sládkovičova, Svit za cenu 1 197,- € v zmysle

§ 10 ods. 7 VZN mesta Svit č. 9/2012, ako
prípad hodný osobitného zreteľa,
l nájom pozemku o výmere 110 m2
vlastníkom bytov v bytovom dome súp.
č. 103 na ul. Kpt. Nálepku vo Svite, v cene
1 €/1 m2/1 rok v zmysle Zásad prenájmu
pozemkov a stanovenia minimálnych
cien za prenájom pozemkov ako prípad
hodný osobitného zreteľa,
l predaj pozemku zastavaného bytovým
domom súp. č. 868, na ul. Jilemnického vo Svite o výmere 705 m2 vlastníkom
bytov bytového domu v celkovej cene
405,25 €,
l úpravu Rozpočtu Mesta Svit pre rok
2017 na zabezpečenie dofinancovania
ZUŠ vo Svite vo výške 1 737,- €,
l celoročné hospodárenie Mesta Svit za
rok 2016 bez výhrad s prebytkom rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 426 291,07 €
a tvorbu Rezervného fondu Mesta Svit vo
výške 332 572,14 € a Fondu rozvoja bývania vo výške 42 401,- €,
l riadnu individuálnu účtovnú závierku
spoločnosti Bytový podnik Svit, s.r.o., za rok
2016 a použitie vytvoreného zisku po zdanení vo výške 1 116,87 € takto: 56,10 € na
povinnú tvorbu zákonných rezerv a zvyšnú
časť zisku vo výške 1 060,77 € previesť na
nerozdelený zisk minulých rokov,
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, realizáciu a spolufinancovanie projektov nasledovne:
- projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Mierová
134, Svit“ s celkovou výškou financovania
190 000,- € a spoluúčasťou mesta vo výške 9 500,- €,
- projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Komenského vo Svite“ s celkovou výškou financovania 190 000,- € a spoluúčasťou mesta vo
výške 9 500,- €,

S prichádzajúcim teplým
letným počasím sa začala
k životu aktívnejšie prebúdzať aj zeleň v našom meste.
Technické služby mesta Svit
sa vydali do boja s rýchlo
rastúcou trávou na 36 ha
mestských pozemkov
na území Svitu a využívajú
pre kosenie všetky technické a ľudské
zdroje, ktoré majú k dispozícii.

Avšak, je potrebné brať na vedomie,
že aj tieto zdroje sú obmedzené a vykosenie trávnatých plôch, na ktorých
sa odrazil chladný a daždivý máj prudkým rastom trávy, nejaký čas trvá, a to aj
vzhľadom na prekážky nachádzajúce sa
na pozemkoch - kolíky, koše, lavičky, sušiaky na prádlo medzi bytovými domami a pod. Ak je tráva mokrá od rosy, či
po daždi, znižuje to výkon traktorových
kosačiek a kočiarikov, pretože spôsobuje upchávanie žacieho ústrojenstva.
Situáciu vo výkonoch však zlepší spojazdnenie mulčovača za veľký traktor,
ktorý sa tiež však nedostane pomedzi
spomenuté prekážky na jednotlivých
pozemkoch všade a je potrebné plochy
dokosiť kosačkami.
Pre väčšiu spokojnosť mesta a jeho
občanov sa Technickým službám mesta
Svit podarilo zaobstarať profesionálnu
kosačku (na fotografii) s veľkým ploš-

Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit sa
na svojom 26. riadnom zasadnutí, ktoré sa konalo vo štvrtok 25. mája 2017,
venovalo podľa schváleného programu
viacerým dôležitým témam. Rezonovali
hlavne témy finančného ukončenia roka
2016, schválenie Záverečného účtu Mesta Svit, či Individuálnej účtovnej závierky
spoločnosti BP Svit, s.r.o. Poslanci sa zaoberali možnými realizáciami projektov
v rôznych častiach nášho mesta, ako aj
slávnosťami Dní mesta Svit a oceňovaním
navrhovaných kandidátov Cenami mesta.

MsZ vzalo na vedomie
l správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách a plnenie uznesení
MsZ mesta Svit za obdobie od 1.1. do
19.5.2017,
l výsledok OVS č. 3/2017, ktorá sa týkala
predaja pozemkov v ZO Breziny,
l hospodárenie Mesta Svit za obdobie
prvých štyroch mesiacov roka 2017,
l stanoviská hlavného kontrolóra mesta
a audítora k Záverečnému účtu Mesta Svit
za rok 2016, hodnotiacu správu plnenia
Programového rozpočtu Mesta Svit za rok
2016,
l výročnú správu za rok 2016 spoločnosti Bytový podnik Svit, s.r.o.,
l výsledok OVS č. 4/2017 týkajúcej sa nebytových priestorov v DK.

MsZ schválilo
l predaj pozemkov a spoluvlastníckeho
podielu na spoločných pozemkoch v ZO
Breziny podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí formou
obchodnej verejnej súťaže v celkovej
cene 25 621,08 €,

Pokosené?
Nepokosené?
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Primátor mesta informoval o založení
Občianskeho združenia mladými občanmi mesta. Do budúcnosti plánuje mesto
Svit pripraviť podmienky a priestory na
stretávanie a činnosť mladých, pre CVČ,
mládežnícky parlament a mestské komunity. Primátor okoval s riaditeľom ŽSR o
realizácii podjazdu v rámci projektu modernizácie železničnej trate. Informoval,
že železničnú stanicu Svit vyhlásil Pamiatkový úrad za národnú kultúrnu pamiatku
a to spomalí celý proces jej rekonštrukcie.
J. Timkovič tlmočil požiadavku Zväzu
invalidov a Jednoty dôchodcov Slovenska inštalovať výťah do Mestskej knižnice.
JH, MB
AM Weber agentúra, s.r.o.

HĽADÁ OPATROVATEĽKY
DO RAKÚSKA
práca zahŕňa opateru starých
a chorých občanov
14-dňové turnusy,
dopravu zabezpečuje agentúra,
plat od 1 000 EUR za 2 týždne
Požiadavky pre záujemcov:
- nemecký jazyk aspoň základy,
- zdravotnícke vzdelanie
alebo opatrovateľský kurz - certifikát,
- exkluzívne výhody pre opatrovateľky
s praxou a dobrou nemčinou.
- viac informácií radi poskytneme
na tel. číslach
0904 698 318 alebo 0948 147 892

foto: Peter Kostka

ným výkonom, ktorá by mala urýchliť
kosenie na území mesta a uľahčiť prácu.
Veríme, že so všetkým dostupnými prostriedkami budeme vedieť mesto pokosiť do 3 týždňov za priaznivého počasia.
Týmto by sme však chceli apelovať
na občanov mesta Svit, nakoľko veľkým problémom je zber BRO. Nakoľko
je produkcia BRO obyvateľmi v tomto
období vysoká, aj napriek predĺžených
smenám a zberu mimo harmonogramu, je problém dostať zber BRO pod
kontrolu.
Občania mesta Svit nerešpektujú
VZN o odpadoch a BRO vykladajú ľubovoľne, v akomkoľvek čase a mali by
si uvedomiť, že tým vytvárajú čierne
skládky a dopúšťajú sa priestupku, za
ktorý im hrozia sankcie. Navyše táto
situácia komplikuje aj zber pokosenej
trávy po koscoch pri súčasnej technike.
TK

V diskusii:

www.svit.sk

l na Dodatku č. 1/2017 k VZN Mesta
Svit č. 6/2016 o poskytovaní sociálnych
služieb a úhradách za sociálne služby zmena výšky ekonomicky oprávnených
nákladov, ktorá sa určuje podľa údajov
z účtovníctva z roku 2016,
l na VZN Mesta Svit č. 3/2017 o zrušení
Materskej školy, Školská 21, 059 21 Svit
ako legislatívny proces pri zmene v sieti
škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR - vytvorenie nového samostatného právneho
subjektu rozpočtovej organizácie mesta
Materská škola, Mierová 141, Svit s elokovanými pracoviskami Materská škola,
Školská 21 a Školská jedáleň, Školská 21,
Svit,
l na VZN Mesta Svit č. 4/2017 o zrušení

V rámci interpelácií:
J. Babčák sa pýtal, či je podpísaná
zmluva s firmou AWK a na časový harmonogram výmeny autobusových zastávok
a kedy bude ukončená vysprávka komunikácií v meste a zrealizované vodorovné
značenie.
Zmluva s firmou AWK je podpísaná
a prebieha stavebné konanie na zabezpečenie výstavby reklamných plôch,.
Technické služby koncom mája existujúce staré drevené prístrešky zdemontujú
a začiatkom júna bude firmou AWK realizovaná montáž nových. Plán ukončenia
vysprávok je do 2 týždňov a hneď na to sa
začne s vodorovným značením.
F. Drozd sa opýtal, v akom stave je
oprava detského ihriska na ul. Kpt. Nálepku.
Ihrisko bude opravené čo najskôr
a oplotenie sa zrealizuje do Dní mesta.
D. Vojsovičová poukázala na problém
s vodou na polievanie na mestskom cintoríne.
J. Drobný sa opýtal, kedy sa bude
opravovať ul. I. Krasku.
Ulica I. Krasku je ďalšou v poradí za
opravenou ul. Priečnou, o začiatku prác sa
poslanci MsZ dozvedia písomne, predpoklad ukončenia je do začiatku školského
roka 2017/2018.
E. Kačmarčíková poukázala na poškodené detské ihrisko na sídlisku A.

Primátor mesta zadá úlohu Technickým službám, aby z hľadiska bezpečnosti
skontrolovali a opravili existujúce detské
ihriská.

Viac prinesieme v budúcom
čísle, ale informácie a obrázky
nájdete už teraz na

MsZ sa uznieslo

Základnej školy, Mierová 134, 059 21 Svit
a na VZN Mesta Svit č. 5/2017 o zrušení
Základnej umeleckej školy, Kpt. Nálepku
107, 059 21 Svit ako legislatívny proces
pri spájaní škôl do jedného právneho
subjektu (ZŠ Mierová, 134, Svit a ZUŠ Kpt.
Nálepku 107, Svit) a následné vytvorenie
rozpočtovej organizácie mesta samostatného právneho subjektu: Spojená škola,
Mierová 134, Svit.

DEŇ DETSKEJ RADOSTI

- projekt „Regenerácia vnútrobloku Sídlisko E“ realizovaného v rámci výzvy
IROP-PO4 - s celkovou výškou financovania 250 000,- € a spoluúčasťou mesta vo
výške 12 500,- €,
- projekt „Multifunkčné ihrisko, výmena
umelého trávnika, nákup športového vybavenia, Svit“ s celkovou výškou financovania 77 351,- € a spoluúčasťou mesta vo
výške 20 108,- €
- projekt „Kultúrny dom, Svit - zníženie
energetickej náročnosti“ s celkovou výškou financovania 1 200 000,- € a spoluúčasťou mesta vo výške 60 000,- €
- projekt „Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov - pozdĺž cesty I/18“ s celkovou výškou financovania 500 000,- €
a spoluúčasťou mesta vo výške 25 000,- €,
l začatie procesu obstarávania Zmeny
Územného plánu mesta Svit - lokalita
„Všešportový areál“ (plocha od plavárne
až po futbalový štadión) na plochu určenú prevažne na šport a rekreáciu s príslušnou dopravnou a technickou vybavenosťou.
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Samostatnosť, tolerancia, ohľaduplnosť, pracovitosť, otvorenosť, ale i sebeckosť a opatrnosť sú vlastnosti, ktoré ovplyvňujú
náš život. Za to, že mnohé z nich má každý z nás, vďačíme v neposlednom rade našej výchove a teda našim rodičom, našej mame.
Je to najdôležitejšia osoba v živote každého človeka. Práve
preto si ju musíme nadovšetko vážiť, milovať ju, pomáhať jej
a „splácať“ všetko to, čo pre nás urobila a stále robí.

Vitajte na Komenforte
Naše deti, žiaci zo ZŠ Komenského,
to veľmi dobre vedia. Svoju vďačnosť
k mame dokázali v pripravenom gala
programe, ktorý sa konal na počesť
Dňa matiek. V dňoch 11. – 12. mája 2017
sa svojím skvelým vystúpením predviedlo 270 žiakov našej školy a MŠ Pod
skalkou v akadémii s názvom Vitajte
na Komenforte. S láskou a odhodlaním
vystúpili malé čarodejnice, športovci,
strašidlá i pavúky, čím našu školu tak

trochu začarovali. Hlavným motívom
programu bolo nájsť najlepšieho čarodejníka, ktorý dokáže nielen zahnať zlé
sny a pofúkať boľačky, ale najmä pohladiť a rozosmiať. A práve to najlepšie
dokážu naše maminy. Všetkým rodičom,
hosťom i priateľom školy zo srdca ďakujeme za podporu a už teraz sa na vás tešíme o rok.
ZŠ Komenského
foto: Dominika Bodyová

JARNÝ KONCERT ZUŠ

V stredu 24. mája 2017 sa v Dome kultúry uskutočnil májový
koncert žiakov Základnej umeleckej školy Svit pre všetkých rodičov a priateľov školy.
Program koncertu bol skutočne pestrý, zazneli známe hity
v rockových úpravách, klasické, ale aj moderné melódie a predstavila sa taktiež naša ľudová hudba. Veľké poďakovanie patrí
nie len našim pedagógom, ktorí celý koncert s láskou a odhodlanímpripravili, ale predovšetkým našim účinkujúcim - a teda
žiakom, ktorí nám opäť raz ukázali svoj talent, svoj vzťah k umeniu a vďaka ktorým sme sa mohli aspoň na chvíľu odpútať od
starostí všedných dní a nechať sa unášať príjemnými melódiami. Vám všetkým patrí veľké ĎAKUJEM.
Pokiaľ ste tento májový koncert nestihli, nemusíte zúfať. Žiaci
Základnej umeleckej školy sa v najbližšom období predstavia aj
na iných akciách, napríklad na komunitnom festivale SVIT.kom,
ktorý sa bude konať v sobotu 24. júna 2017.
Taktiež by sme Vás všetkých radi pozvali na Absolventský
koncert žiakov hudobného odboru ZUŠ, ktorý sa uskutoční dňa
15. 6. 2017 v obradnej sále Domu kultúry. JP, foto: D. Bodyová
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Týždeň aktivít

Centra voľného
času
V dňoch 29. 5. 2017 - 2. 6. 2017 prebiehali pri Centre voľného času vo Svite ukážky činnosti záujmových útvarov
v rámci celoslovenského týždňa aktivít
centier voľného času na Slovensku pod
názvom TAKTIK. Pondelok priniesol deťom zábavné basketbalové hry a súťaže
v ISKRA aréne pod vedením profesionálnych trénerov - pani Drobnej a pána
Kralinského. Deti si odniesli zážitok už len
z toho, že sa ocitli priamo na palubovke
„veľkej arény“, kde sa inak odohrávajú
vážne zápasy. Futbalový zážitok mali deti
v utorok na futbalovom štadióne. Pod vedením trénera pána Kačicu si mohli precvičiť streľbu na bránku, tréning futbalu
a zažiť malý futbalový zápas. Súbežne
v ten istý deň navštívili deti materských
škôl vo Svite Detské centrum Gombíček,
ktoré pôsobí pri Centre voľného času
a prinieslo deťom zážitkové aktivity vo
forme hier a súťaží, ktoré modelovali
činnosť prebiehajúcu inak pravidelne,
vždy v utorok a vo štvrtok, pre mamičky

s deťmi predškolského veku. Pán Vojtko,
vedúci elektrotechnického záujmového útvaru, si pripravil ukážky práce detí,
ktoré tento útvar navštevujú v stredu
a tí, ktorých svet techniky zaujíma sa
mohli priamo pripojiť a vyskúšať si ako
to s elektrinou funguje. Na škvarovom
ihrisku sa predviedli lukostrelci a nadchli mnohých, ktorí sa rozhodli v budúcom
roku rozšíriť rady lukostreleckého záujmového útvaru pod vedením pána Šimu.
Vo štvrtok práve ku Dňu detí si Gombíček opäť pripravil hry a zábavu pre deti
s mamičkami. Záver týždňa s TAKTIK-om
zakončil plastiko-modelársky záujmový
útvar s výstavou vzácnych modelov zväčša lietadiel a tankov sprevádzanou ukážkou práce členov pod vedením pána Klasa. Potešila aj návšteva Televízie Poprad,
vďaka ktorej sa o činnosti Centra voľného
času vo Svite mohla dozvedieť širšia verejnosť.
Silvia Oleníková
ROČNÍK XVI - JÚN 2017

„Je mi väčším pôžitkom prejsť cez cestu voľným krokom, všimnúť
si stromy a riečky vedľa nej, obzrieť sa za neznámym človekom,
postáť pri susedoch a pobesedovať múdro s nimi, ako prebehnúť
cestu cvalom, nevšímať si ničoho okolo seba, zízať len na čas, a nie
stratiť ho na vedomostiach, ... .“

KNIHA

Aj takáto pravda, múdrosť a krása bola
schovaná v knihe Dobroslava Chrobáka.
Kniha zohráva veľkú úlohu v živote každého z nás. Môže byť najlepším priateľom
a učiteľom zároveň. Vie nás povzbudiť,
posilniť, inšpirovať, vzdelávať a hlavne
duchovne obohatiť. Presvedčili nás o tom
aj žiaci našej školy, ktorí dňa 23. mája
2017, pri príležitosti roka čitateľskej gramotnosti, vystúpili so svojimi príspevkami na ôsmej celoškolskej odbornej konferencii venovanej téme KNIHA. Veľmi nás
potešilo, že naše pozvanie prijala Danka
Šipošová, vedúca mestskej knižnice. Svojou návštevou nás poctili i rodičia či starí
rodičia, pedagógovia, naša bývalá žiačka
Emmka Brontvayová i samotní žiaci.
Počas konferencie nás žiaci svojimi
prezentáciami, postermi a tanečným vystúpením previedli dejinami knihovníctva, oboznámili nás s tým, z čoho sa kniha

8. ročník celoškolskej
odbornej konferencie
vyrába, ako vzniká, prečo je dôležité čítať,
ale aj písať či prednášať. Program tvorilo
11 príspevkov, v ktorých vystúpilo 33
žiakov 1. - 9. ročníka. Prítomných zaujali
všetky vystúpenia žiakov, ktorí si v závere programu z rúk pani Danky Šipošovej
prevzali peknú odmenu a zároveň vypočuli slová uznania a povzbudenia do
ďalšej práce. Sprievodným programom
konferencie boli vystavené projekty, literárne a výtvarné práce žiakov či 3D modely kníh.
Za množstvo získaných vedomostí
a inšpirácií ďakujem pedagógom, ktorí sa
v priebehu celého školského roka venovali žiakom. Moje poďakovanie patrí
i samotným žiakom, ktorí nám nadobudnuté vedomosti zaujímavou formou odprezentovali. Ďakujem aj za sponzorskú
pomoc RZ pri ZŠ Mierová.
Elena Berezovskijová
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Čisté bagrovisko

Žiaci Strednej odbornej školy vo Svite sa
v dňoch 11. - 14. mája zúčastnili už 20. ročníka každoročne organizovanej akcie GLOBE Games v Moravských Budějoviciach.
Ide o stretnutie študentov a učiteľov zo
základných a stredných škôl z celej Českej
republiky a zo zahraničia, kde si navzájom
predstavujú svoje výskumné projekty, na
ktorých pracovali celý rok v rámci programu GLOBE. Na študentskej konferencii prezentovali žiaci SOŠ Svit dva projekty. Prvý

„Opálim sa aj pod mrakom“ prezentoval
výsledky meraní UV žiarenia a druhý „Prečo je jeseň farebná“ predstavil, ako sa mení
množstvo chlorofylu v listoch na jeseň.
GLOBE Games sú však aj o zábave
a dobrej nálade, a tak po konferencii
prišlo na rad tradičné gúľanie zemegule od základnej školy T. G. Masaryka na
námestie pred kostol sv. Jiljí, kde sa odohrávali aj študentské trhy. V sobotu sa
v okolí konala tradičná terénna hra, pri

GLOBE Games 2017

V pondelok 15. mája 2017 v dopoludňajších hodinách zorganizovala SOŠ
vo Svite záslužnú akciu - čistenie okolia
svitského bagroviska. Akcie sa zúčastnilo 26 žiakov 2.B a traja učitelia. Škola
v spolupráci s Technickými službami
mesta Svit zabezpečila zber a následný
odvoz odpadkov.
Svitské bagrovisko je hlavne v teplejších letných mesiacoch, a to aj napriek
zákazu vstupu vrátane kúpania sa, veľmi frekventovane navštevované občanmi z blízkeho okolia. Žiaľ, nie všetci sa
k prírode správajú zodpovedne. Po letnej
sezóne zostávalo v okolí vodnej plochy
množstvo rôzneho odpadu. Upratovať za
sebou sa mnohým akosi nechcelo, takže
žiaci na svojej brigáde nazbierali až dvanásť vriec odpadu. Ostáva len veriť, že po
tohtoročnom lete zostane okolie štrkoviska čistejšie.
Milan Krišanda
ktorej študentské tímy hľadali poklad
a na záver sa všetci stretli pri táboráku.
V nedeľu bola na programe návšteva ekotechnického centra Alternátor v Třebíči,
kde si študenti mohli pozrieť napríklad
parný stroj, model veternej turbíny a predovšetkým unikátnu projekčnú guľu, na
ktorej je možné vďaka družiciam na obežnej dráhe zobraziť počasie a zemetrasenie
kdekoľvek na Zemi, ale aj projekcie ostatných vesmírnych telies.
AM
„Vynikajúca atmosféra, skvelí ľudia
a inšpiratívny program. Slávnostné otvorenie bolo zaujímavé hlavne vďaka scénke, ktorú si pre nás pripravili žiaci z hostiacej krajiny. Terénna hra bola veľmi dobre
vymyslená. Stanovištia mali naozaj dobré
témy, ktoré si myslím, že zaujali každého.
A myslím si, že na celých Globe Games
2017 bola krásna atmosféra.“ (Ivana)
„GG 2017 boli vydarené. Preto im
dávam 3 body z 3. Prvý bod za to, že
program na GG bol skvelý. Druhý za to,
že sa na GG stretlo mnoho ľudí, ktorí sú
úžasní. Bez nich by neboli GG 2017 to pravé orechové ;) A tretí bod za to, že na GG
bola neopísateľná atmosféra. Je celkom
škoda byť na GG tak krátky čas.“ (Michal)
„GG je úplne úžasný program, ktorý
umožňuje mladým ľuďom prezentovať
ich celoročnú prácu. Rovnako to bolo aj
tento rok. Môžem povedať, že sa organizátori v pár veciach zlepšili od minulého
roku (terénna hra a táborák), ale zvyšok
ostal rovnako super ako vždy. Príjemné
prostredie a super ľudia (aj účastníci,
aj Terezáci) prispeli k skvelým zážitkom
a spomienkam. Je však škoda, že budúci
rok je viac než pravdepodobné, že sa my
tretiaci už GG nezúčastníme. Každopádne to boli super dva roky účasti. Som naozaj rád, že som sa mohol tohto projektu
zúčastniť.“ (Slávo)
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Súťaž komorných zoskupení v Gelnici,
ktorá sa koná každoročne od roku 2004,
sa podľa môjho názoru nedá nazvať súťažou v tom pravom slova zmysle. Ani súťažiaci súťažiacimi.
Skôr všetci, čo sa jej zúčastnia, sú
hudobnými priateľmi, ktorí radi nielen hrajú, ale hudbu aj radi počúvajú.
Možno je síce spočiatku ťažké vyhnúť
sa porovnávaniu, ale je to koncert, ktorý odborná porota bodovo ohodnotí.
Spoločne so žiakmi si však môžeme
sadnúť do koncertnej sály a mať jednoducho zážitok, či už z výletu alebo

ROČNÍK XVI - JÚN 2017

Strieborný Gelnický kľúč
novej motivácie. Mali sme možnosť
zúčastniť sa na súťaži komorných telies
v Gelnici. Získali sme pekné strieborné pásmo a nielen to. Priniesli sme si
nové skúsenosti, chuť do ďalšej tvorby
a práce. Určite je to nakoniec veľká radosť, keď žiaci z hudobného orchestra
Fantázie vidia spokojnosť na tvári nášho dirigenta Jozefa Štrbku. Je to o súhre, pravidelnom cvičení, sú to dlhé hodiny pri husliach, gitare, či klavíri. Jozef

Štrbka je nie len dirigentom, ale i skladateľom. Píše a aranžuje skladby, ktoré
sa našim žiakom páčia, majú šmrnc, sú
aktuálne, nesú v sebe posolstvo radosti
z hudby a je tu i súdržnosť a priateľstvo
všetkých členov. Takto vytvárame jeden úspešný kolektív. Prajem ešte veľa
rokov orchestru, aby sa zdokonaľoval,
rástol do krásy, profesionality. Nech je
to hudobné teleso, ktoré do duše namaľuje úsmev.
MP
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Z HISTÓRIE
Zmeny v knižnici sa netýkali len získania nových priestorov v budove strednej
priemyselnej školy, ale i personálneho
obsadenia. V roku 1986 z knižnice odišli
Oľga Vojteková a Mária Dlhá a nastúpili
nové pracovníčky Daniela Bendíková-Šipošová a Štefánia Srebalová. V roku 1989
bola knižnica integrovaná do Mestského
kultúrneho strediska vo Svite, ústredný
nákup kníh pre ňu však naďalej zabezpečovala Okresná knižnica v Poprade.
V priestoroch strednej priemyselnej školy sídlila knižnica nakoniec len 5 rokov.
Keďže škola potrebovala zvýšiť počet
tried i laboratórií, knižnica bola nútená
sa štvrtýkrát sťahovať. V roku 1990 bola
premiestnená do budovy Územnej materskej školy vo Svite. Tam získala pre svoje
potreby celé prízemie, preto svoje služby

Priestory knižnice v budove materskej školy

História knižnice 1937 - 2017, časť V.
rozšírila o samostatnú čitáreň a hudobné
oddelenie. V uvedených priestoroch sa
realizovali i kultúrno-spoločenské podujatia. Pobočka na Základnej škole na Mierovej ulici sa zrušila, pretože knižnica so
školou sídlila v bezprostrednej blízkosti.
Knižničný fond zo základnej školy bol začlenený do detského oddelenia knižnice.
Výrazné zmeny nastali po revolúcii
v roku 1989. V roku 1990 vstúpil do platnosti zákon, podľa ktorého prešli všetky
ľudové knižnice do samosprávy miest
a obcí s tým, že obce budú zodpovedať za
ich činnosť v plnom rozsahu. To znamenalo závažnú zmenu vo financovaní knižníc.
Zrušil sa ústredný nákup literatúry, rozpadol strediskový systém. Knižnice piatich

susedných obcí, ktorým svitská knižnica
nakupovala a spracovávala knižničný fond
prešli pod miestne samosprávy. Napriek
týmto zmenám po dohode primátora
Svitu a starostov jednotlivých obcí im pracovníčky knižnice naďalej odborne spracovávali knižné prírastky. K problémom
v tých rokoch sa priradil aj rozpad knižného trhu. Zanikali pôvodné vydavateľstvá
a nové vznikali prevažne na konkurenčnom základe, čo spôsobovalo neprehľadnosť vo vydávaní literatúry. Narastajúce
ceny dokumentov obmedzili nákup kníh
a časopisov, a to sa ihneď premietlo do
zníženia počtu čitateľov a výpožičiek.
Len pre porovnanie - prírastok knižničného fondu v roku 1989 bol 2 252 zväzkov,

v roku 1993 poklesol na 607 zväzkov,
v roku 1989 knižnica odoberala 101 titulov periodík, v roku 1996 už len 35 titulov.
Knižnica sa preto snažila rozšíriť svoju činnosť o komerčné aktivity ako predaj kníh,
zriadenie videopožičovne, ale prijatie
nových právnych foriem to zakrátko znemožnilo.
Knižnica v tom období privítala osobnosti: Noru Baráthovú, Janu Kántorovú-Bálikovú, Ladislava Šimona, Teodora
Krišku, Karola Izakoviča, Petra Glocka,
Daniela Heviera, Henricha Pifka, Hanu Ferkovú, Petra Štrelingera, Jaroslava Rezníka,
Viktora Hujíka, Jozefa Urbana, Vojtecha
Kondróta, Michala Chudu, Boženu Trilecovú a Jara Švorca.
DŠ

Naša knižnica sa opätovne zapojila do celoslovenskej kampane na podporu čitateľskej a prírodovednej gramotnosti Les ukrytý
v knihe, ktorú organizuje Národné lesnícke centrum vo Zvolene.
Tohtoročný 7. ročník podujatia bol zameraný na stromy a ich listové tajomstvá. V našej knižnici sa lesný pedagóg Ing. Igor Stavný
stretol na besede s piatakmi obidvoch ZŠ mesta. Najprv im prostredníctvom prezentácie vysvetlil význam lesa i to, ako zo stromu
vzniká kniha. Potom sa deti oboznámili s rôznymi druhmi stromov
a s možnosťami ich určovania podľa listov. Na záver žiaci vypracovali pracovné listy a skladali drevené puzzle v tvare listov rôznych
stromov. Tí, ktorí mali záujem sa mohli zapojiť i do súťaže v tvorbe
vlastných originálnych lesných pohľadníc.
Pre žiakov 6. ročníkov obidvoch ZŠ mesta sme pripravili environmentálnu výchovu na tému „Ako sa správať k nájdeným živočíchom“. Mgr. Radim Tomáš z Občianskeho združenia Ekotón deťom
premietol prezentáciu o živočíchoch, ktoré žijú v našej blízkosti.
Oboznámil deti o tom, že všetky živočíchy sú zákonom chránené
a vysvetlil im, čo treba robiť ak nájdu opustené, prípadne zranené
zvieratko.
Návštevníkov knižnice, hlavne detí, potešila interaktívna výstava Svet podľa Šaška. Priblížila životnú cestu a kresliarsku tvorbu
jedného z najvýznamnejších českých ilustrátorov Miroslava Šaška,
ktorý sa preslávil po celom svete svojimi cestopisnými knižkami pre
deti. Expozíciu tvorili informačné a hracie moduly, ktoré zábavnou
formou predstavili svetové metropoly.
MsK
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Dychovka v začiatkoch svojho pôsobenia

75. výročie založenia
Dychovej hudby Sviťanka
Koncert pre odbojárov na Podbanskom - 18. august 1979

Dychová hudba Sviťanka oslavuje
tento rok krásnych 75 rokov. Prvýkrát sa
na verejnosti predstavila 1. mája v roku
1942 pod taktovkou pána Škrobáka. Počet jej členov neustále narastal a v marci
1943 bola dychovka schopná postaviť sa
pred mikrofóny Slovenského rozhlasu
a v priamom prenose odohrať polhodinový koncert. Z kroniky dychovej hudby
sa dozvedáme, že najväčší rozmach a slávu toto teleso zažilo v rokoch 1947 - 1951.
Dychová hudba sa zúčastnila v roku
1950 celoslovenskej súťaže dychoviek
vo Svite a národných osláv na slávnom
Devíne. Po delimitácii bývalého veľkého
podniku Tatrasvit na samostatné podniky
Chemosvit, Tatrasvit a iné menšie závody,
v roku 1956 dochádza k stavu, že dychovka nie je schopná verejne vystúpiť. Koncom roka 1956 sa schádza hŕstka najvytrvalejších členov a pod vedením Vojtecha
Markusa bola pretransformovaná a zaradená pod Závodný klub Revolučného odborového hnutia vo Svite. V tejto podobe
fungovala do roku 1997, kedy pán Markus odovzdal dirigentskú paličku mladším. Aj napriek ťažkým podmienkam
a predovšetkým vďaka láske k hudbe sa
jej podarilo prežiť až do dnešného dňa.
(pokračovanie v ďalšom čísle)
MD

25. výročie dychovky - 4. november 1967
ROČNÍK XVI - JÚN 2017
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA

MANŽELSTVO UZATVORILI

Matúš Zámečník, Lukáš Mižda, Viliam
Dikant, Emma Krettová, Patrik Kušmírek,
Viktória Hlávková, Liliana Lovay, Michal
Kadlót, Ema Hricková, Amélia Ištvánik,
Emília Valčáková

Ján Janowski a Miroslava Tropová,
Ing. Michal Neuwirth a Ingrid Kollárová,
Vladimír Valek a Ing. Denisa Martinková,
Marek Hvizdoš a Ing. Ľubica Pitoňáková

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV

Eva Čechová, Barbora Matišinová, Jozef
Trcka, Milan Klein, Ing. Jozef Berzéthy,
Miloslava Badiarová, Ján Tkáčik

75 ROKOV

Zoltán Makula, Anna Bombarová,
Kamila Praženková, Anna Lapšanská,
Anna Jurčová

80 ROKOV

Justína Rusnáková, Alexander Tokár,
Helena Pilátová, Ing. Eva Šimová

85 ROKOV

90 ROKOV
Justína Bartošová, Martin Francisty

91 ROKOV
Ing. Anton Bezák

92 ROKOV
Veronika Jendralová, Emília Paveleková

93 ROKOV
MUDr. Vladimír Meduna

94 ROKOV
Margita Miškovičová

Ján Perinaj, Terézia Schmidtová,
Jaroslav Žilak, Mária Mišová,
Mária Lukáčiková, Alžbeta Klembarová

95 ROKOV
Helena Hlinická

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Gizela Šajtlavová (84), Ján Sokol (82), Milan Oros (71), Irena Košikárová (86),
Ing. Ján Kuruc (83), Mgr. Daša Kohútová (68)
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.

POĎAKOVANIE
V stredu 10. 5. 2017 sme sa navždy rozlúčili s našou drahou mamou, svokrou,
babinkou a prababinkou IRENOU KOŠIKÁROVOU. Ďakujeme touto cestou všetkým, ktorí sa podieľali na jej dôstojnej
rozlúčke - Mgr. Beáte Blaščákovej z Mestského úradu, pani Viere a Monike Piekielnickej zo Súkromnej základnej umeleckej
školy Fantázia, Pohrebným službám Svit.
Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí ju prišli
odprevadiť na poslednú cestu a zmierniť
náš žiaľ prejavmi sústrasti a kvetinovými
darmi.
Dcéra Darina s celou rodinou

POĎAKOVANIE
Chceli by sme sa poďakovať všetkým,
ktorí sa podieľali na poslednej rozlúčke
s mojim manželom p. JÁNOM SOKOLOM.
Ďakujeme pánovi kaplánovi, Mgr. Beáte
Blaščákovej - zástupkyni mesta, Pohrebným službám Svit a Dychovke Sviťanka
a hlavne všetkým, ktorí ho odprevadili na
poslednej ceste životom.
Manželka a dcéry s rodinami
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Dňa 3. júna 2017
uplynulo už 5 rokov
od úmrtia nášho
drahého manžela,
otca, starého
a prastarého otca

RICHARDA PATÁKA,

ktorý nás náhle opustil vo veku 79 rokov.
Hoci Ťa niet medzi nami, v našich srdciach
zostávaš stále s nami. Aj Vy, ktorí ste ho
poznali, venujte mu prosím s nami tichú
spomienku.
Zo srdca ďakuje manželka,
syn a dcéra s rodinami.
Ak nás opustí niekto
blízky, odchádza
s ním aj niečo z nás.
A navždy ostane
prázdne miesto tam,
kde sme pociťovali
jeho blízkosť.
Dňa 23.6.2017 uplynie 1 rok, čo nás náhle
opustil môj manžel, otec a dedko

ANDREJ PALIČKA.

V našich srdciach zostáva navždy. Vy, ktorí
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku spolu s nami. Ďakujeme.
Smútiaca rodina

ZO ŽIVOTA SENIOROV
l Poslednú májovú sobotu Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Poprade a ZO JDS Gánovce už po
tretíkrát uskutočnili stretnutie seniorov
okresu Poprad a Kežmarok, kde sa okrem
iného 4 - členné družstvá pokúsili získať
priazeň neodbornej poroty vo varení gulášu.
Predstavilo sa aj družstvo Svitu, ktoré
po minuloročnom víťazstve palmu víťazstva prenechalo družstvu z Popradu - Juh
a Ždiaru. Odmenou však bolo to, že za
gulášom zo Svitu sa len tak „zaprášilo“.
Naše poďakovanie patrí za úspešnú reprezentáciu kolektívu členov ZO JDS Svit
v zložení Ing. Jozef Dluhý, Jozef Hulín,
Mgr. Jozefína Franková, Mgr. Viera Držiaková.
l Už po VII. krát bude ZO JDS vo Svite
usporiadateľom Okresných športových
hier seniorov, ktoré sa uskutočnia v utorok 20. júna 2017 pred Iskra Arénou vo
Svite od 10.00 hod. Súťažiť budú jednotlivci - muži a ženy v disciplínach: hod
granátom na cieľ, kop na malú futbalovú
bránku, hod na basketbalový kôš, hod
krúžkami na kolík, beh na 50 m.
l Na základe minuloročnej návštevy členov Klubu ABŠ a členov ZO JDS
z Partizánskeho vo Svite, tento rok sa
uskutoční recipročná návšteva seniorov
z mesta Svit v Partizánskom, a to v stredu
21. júna 2017. Stretnutie sa uskutoční na
návrh primátorov oboch miest Jozefa Božika a Miroslava Škvareka, a je zamerané
na spoznávanie sa občanov oboch miest,
ktoré boli založené Jánom Baťom.
MJ

SVITSKÁ VAREŠKA
V rámci komunitného festivalu
SVIT.kom sme pre vás pripravili
novinku. Ak máte radi dobrý guláš
a ešte radšej ho varíte, môžete sa
zúčastniť 0. ročníka súťaže
vo varení gulášu „Svitská vareška“.
Súťaž sa bude konať 24. 6. 2017 od
9:00 hod. pri Dome kultúry vo Svite.
Prihlášku, propozície súťaže a ďalšie
informácie nájdete na www.svit.sk
alebo na tel. č.: 0905 269 382.
Predám garáž s elektrinou vo Svite pod
Babou - južná strana. Cena dohodou,
podľa najvyššej ponuky.
Kontakt: tel. č. 0905 385 058
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

Zájazd do Martina
25. mája 2017 sa členovia ZO SZZP Svit,
seniori z JDS a ABŠ zúčastnili zájazdu do
mesta Martin, kde pre všetkých pripravila celodenný program Ľubica Kuzmíková
v spolupráci s Jánom Perinajom. V dopoludňajších hodinách navštívila výprava
zo Svitu divadelnú hru Výkrik bez ozveny,
ktorá bola spracovaná podľa poviedok
slovenského spisovateľa Mila Urbana. Po
spoločnom obede navštívili seniori Múzeum Andreja Kmeťa, kde si pozreli zau-

Svittasenior v Maďarsku
Zábavná skupina Svittasenior a Folklórny súbor Jánošík v nedeľu 14. 5. 2017
navštívili mesto Šárošpatak v Maďarsku
a obec Breznica pri Stropkove. Na pozvanie
primátora mesta sa vystúpenie v Šárošpataku uskutočnilo pri príležitosti otvorenia letnej sezóny v miestnom termálnom
kúpeľnom areáli, a to priamo na pódiu
umiestnenom v strede bazénov. Návštevníci ocenili vystúpenie Podtatranských
Alexandrovcov, ktorí okrem iných zaspievali aj nejednu maďarskú pesničku, veľkým
potleskom. Mimoriadny úspech mali aj
ľudové tance súboru Jánošík. Potlesk od
divákov si zaslúžene vypočula aj tanečná
skupina Maja s vystúpením na pieseň „Babička nauč ma charleston“.

V nedeľný podvečer vystúpili seniori
spolu so súborom Jánošík v úhľadnej dedinke Breznica pri Stropkove. Vystúpenie
bolo súčasťou programu osláv Dňa matiek. V programe účinkovali A. Tokár, Podtatranskí Alexandrovci, Mária Voščeková,
tanečná skupina Maja a Jánošíkovci, ktorí
okolo seba rozdávali radosť zo života a aj
takouto formou vzdali hold a úctu všetkým matkám.
Za vynikajúci kultúrny program, za príjemne strávený podvečer celému nášmu
kolektívu veľmi srdečne poďakovali aj
starosta obce Breznica Slavomír Brendza
a konateľ družstva Vincent Ilečko.
Ján Perinaj

jímavý vývoj na Turci od prvohôr až do
dnešného obdobia. Celou prehliadkou
boli sprevádzaní fundovaným pracovníkom múzea a tak si Sviťania mohli rozšíriť
vedomosti z mineralógie, fauny a flóry.
Poslednou bodkou v naplánovanom
programe bola prechádzka hlavným námestím s historickým výkladom Jána Perinaja. Všetci mali z výletu skvelý, nielen
kultúrny zážitok.
Kuzmíková

67$6$
683(5+5',120


&(/2'(11À352*5$0
62683(5+5',1$0,
Ť6³$Å(
Ť32Å,q291(.267À029
Ť9À52%$683(5'23/1.29
Ť)272.³7,.
Ť720%2/$
ROČNÍK XVI - JÚN 2017

11

KULTÚRA

K

U

L

T

Ú

R

A

Jún je vo Svite spojený už tradične so symbolickým a slávnostným
privítaním leta - umením obohatenými oslavami Dní mesta. V piatok
23. júna 2017 o 17.00 hod. vás pozývame do Domu kultúry na slávnostné odovzdávanie Cien mesta a Cien primátora mesta. Sobota
zas bude patriť bohatému programu na Námestí J. A. Baťu.

je hudobno-dramatický projekt Divadla
Drak z Prešova - Maľované na skle. Hudobné pásmo vyskladané z 15–tich skladieb známeho muzikálu Na skle maľované prinavráti v pamäti nezabudnuteľného
Miška Dočolomanského a známe humor-

Dni mesta už o pár dní
Samozrejme, že sme mysleli na všetky
vekové kategórie. Tých najmenších poteší
spevácke duo PACI-PAC, ktoré je známe
melodickými detskými pesničkami, ktoré deti dobre poznajú aj z televíznej obrazovky. PACI-PAC prinesie svoj najnovší
repertoár z nového DVD, aj staršie dobre
známe hity. Vďaka malej Hanke, ktorá vyrastala na pesničkách Spievankovo ale-

bo Fíha Tralala, začal jej otec, Mário alias
PAC písať prvé pesničky. Spolu s Adrianou
alias PACI napísali nové pesničky pre deti
a vznikol tak detský projekt PACI-PAC,
ktorý sa teraz predstaví aj Vám približne
o 15.30 hod. na veľkom pódiu.
Ďalším zaujímavým titulom, ktorý
osloví skôr staršiu generáciu, ale aj všetkých milovníkov slovenského muzikálu,

PACI - PAC

ATMOSFERIK

Don
Quichot
potešil
nielen
ocenené
mamičk y
Koniec mesiaca máj priniesol vrúcne
poďakovanie všetkým mamám, babičkám i prababičkám za ich neustálu snahu udržiavať pohodu rodiny, za ich lásku
a pochopenie, ktoré rozdávajú nielen
doma v kruhu svojich najbližších, ale aj
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HEAD ‘n‘ HEEL

v práci a pri iných spoločensky prospešných činnostiach.
Predstavenie Don Quichot a Sancho
Panza v podaní členov divadla Commedia z Popradu naplnilo 31. mája sálu
Domu kultúry, a tak divadelný darček od

mesta Svit potešil nielen ocenené mamičky, ale aj ostatné predstaviteľky ženského
osadenstva. Atmosféra bola vskutku príjemná, dojemná a humorná. Celé podujatie otvorila Beáta Blaščáková, ktorá
predniesla báseň „Poďakovanie matkám“
a následne sa k publiku prihovoril viceprimátor mesta Ivan Zima. Mesto Svit sa
rozhodlo tohto roku oceniť matky, ktoré
aktívne pracujú v prospech mesta nad rámec svojich materských povinností a na
návrh organizácií, v ktorých pôsobia, im
boli udelené Ďakovné listy mesta. Ocenenými matkami pre rok 2017 sa stali: Helena Pappová z ÚŽ Svit, Helena Škyrtová
z ÚŽ Svit, Irena Kožušková z MS SČK Svit,
Štefánia Potočková zo ZO ZSSP Svit, Meta
Eleon Zacharová zo ZO SZPB Svit, Magdaléna Dvornická z Jednoty dôchodcov
a Ľudka Ilavská z ÚŽ Podskalka. Všetkým
držiteľkám ocenenia s úctou tlieskala
celá sála Domu kultúry a my sa pripájame ku gratuláciám. Už teraz na tešíme na
budúci rok!
BB
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

né repliky muzikálu. V programe je pre
vás pripravený približne o 17.20 hod.
Mládež a všetkých milovníkov rocku potešia koncerty rockových kapiel
HEAD ‘n‘ HEEL z miestnej hudobnej scény
a rockerov z Bratislavy vo formácii ATMOSFERIK. Obe skupiny ponúkajú kvalitný
vlastný repertoár, príznačný nielen skvelou hudbou, ale aj výbornými textami
piesní. Na skvelý rockový zážitok sa môžete tešiť cca o 18.30 hod.
Bonbónikom našej tohtoročnej ponuky je koncert ohnivej speváčky a herečky s famóznym hlasom BARBORY
ŠVIDRAŇOVEJ a BASIE FRANK BANDu.
Barboru poznáme skôr ako seriálovú mrchu, ale ako hovorí ona sama, spev je od

odznejú v podaní Barbory aj na našom
veľkom pódiu. V ich koncerte nájdete
živú hudbu a živé nástroje, vlastnú textovú tvorbu a kvalitné hudobné aranžmá súrodencov Švidraňových. Koncert
ako záverečný vrchol programu približne
o 21.00 hod., by mal potešiť všetky vekové kategórie a fanúšikov kvalitnej muziky.
Celý sobotňajší program (24. 6. 2017)
Dní mesta Svit odštartujú o 15.00 hod.
bubnovou show naši známi BATIDA bubeníci. Po nich sa na pódiu popri hlavných umeleckých telesách nášho programu objavia aj miestne umelecké talenty,
a to tanečníci zo SZUŠ Fantázia, ĽH Bystrianka a žiaci ZŠ Komenského.
V rámci programu Dní mesta budeme

BARBORA ŠVIDRAŇOVÁ
a BASIE FRANK BAND

detstva jej vášňou a skrz vlastnú hudbu
chce ukázať svetu svoju skutočnú tvár.
Spolu so svojim bratom Šimonom Švidraňom a ich skupinou vstúpili na slovenskú
hudobnú scénu už pred pár rokmi a ich
multižánrové pôsobenie prinieslo čoskoro svoje ovocie. Hudobný štýl ako je popjazz, funk, soul, jazz-rock, rhythm‘n‘ blues

približne o 17.00 hod. vyhodnocovať tohtoročnú celoslovenskú súťaž „Do práce
na bicykli“ a najlepších cykistov v meste
Svit.
Cieľom nášho programu je osloviť široké publikum a priniesť Vám báječné
chvíle letnej pohodovej zábavy.
BB

Tipy a rady
Prechádzate životnou zmenou? Nie vždy
je nevyhnutnosťou pobyt v zariadení sociálnych služieb. Nápomocné však môžu byť
rôzne formy sociálnej starostlivosti.
Mesto Svit poskytuje v súčasnosti v rámci svojej pôsobnosti rôzne sociálne služby,
medzi ktoré patrí aj poskytovanie sociálnej
služby v Dennom stacionári.

Denný stacionár

Zariadenie opatrovateľskej služby - stacionár pre dospelých s denným pobytom (denný stacionár) je ambulantná forma sociálnej
služby určená nielen pre seniorov. Poskytuje
sa v ňom sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
podľa zákona o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na
určitý čas počas dňa.
V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba v pracovných dňoch v čase od
6.30 hod. do 16.30 hod. Denný stacionár vo
Svite sa nachádza na Štúrovej ul. č. 46.
V zmysle zákona denný stacionár poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej
osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stravovanie, zabezpečuje pracovnú terapiu a záujmovú činnosť a v prípade
záujmu aj odvoz klienta z domácnosti a dovoz klienta do domácnosti.
Ak potrebujete dohľad inej osoby pri vykonávaní bežných denných činností a pociťujete potrebu sociálneho kontaktu, obráťte sa na Mestský úrad vo Svite, oddelenie
všeobecnej vnútornej správy a sociálnych
činností, Hviezdoslavova 268/32, kanceláriu
č. 21, 22, kde Vám poskytnú bližšie informácie o zabezpečení tejto sociálnej služby. PB

Komunitný festival SVIT.kom
Mesto Svit Vás srdečne pozýva na podujatie s názvom SVIT.kom, ktoré
je zamerané na komunitný život v meste. Tento rok je spojený s Dňami
mesta Svit a uskutoční počas predposledného júnového víkendu.
Piatková konferencia, ktorá sa uskutoční 23. 6. 2017 v Dome kultúry, bude venovaná najmä mládeži a aktuálne rozsiahlo
diskutovanej téme bezpečného využívania internetu, o čom napovedá aj názov
(Ne)Bezpečne na internete.
Počas sobotného programu sa na
pódiu na námestí predstavia hudobné
i tanečné zoskupenia, v stánkoch opäť
nájdete širokú ponuku poctivých producentov potravín, remeselníkov a zástupcov komunít, ktorí vám počas dňa predstavia svoju činnosť prostredníctvom
prezentácií, aktivít, hier, workshopov
a tvorivých dielní. Nájdete tu aj výstavu
zvierat či remeselnej tvorby a opäť si môžete vyskúšať jazdu na ekologických trojROČNÍK XVI - JÚN 2017

kolkách TRIKKE či ochutnať vegetariánsky
guláš a jógové pozície v rámci Medzinárodného dňa jógy.
Medzi komunitami sa v sobotu predstavia aj OZ Familiaris, študenti SOŠ zo
Svitu predvedú napríklad ukážky tvorivej
dielne odevníctva, členky Únie žien budú
prezentovať svoje výrobky, Mestská knižnica vo Svite sa predstaví s burzou kníh
a literárnymi súťažami pre deti, BK Iskra
Svit prisľúbila pre návštevníkov zaujímavé basketbalové súťaže, CVČ a ZUŠ pripravia tvorivé dielne, hry a súťaže pre deti.
V stánku SocialUp si môžete zahrať rôzne
stolové hry a rozhodne neprehliadnite ani
stánky skautov, cyklistov, cvičenia jógy,
DFS, o.z. a mnohé ďalšie.
LF
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Z denníka Mestskej polície
n 5. mája sa hliadka MsP zúčastnila pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 72. výročia ukončenia druhej svetovej
vojny pri Pamätníku padlým.
V popoludňajších hodinách hliadka
MsP prijala oznámenie o drobnej krádeži
v miestnej predajni potravín. Priestupcovi, ktorý si tovar vložil do vrecka a pri
pokladni ho nezaplatil, udelila hliadka
blokovú pokutu vo výške 30,- €, ktorú na
mieste zaplatil.
n 10. mája v dopoludňajších hodinách
vykonávali príslušníci MsP preventívnu
akciu na zisťovanie alkoholu u mladistvých a maloletých v pohostinských zariadeniach vo Svite. Počas akcie nebolo
zistené porušenie zákona č. 219/1996 Z.z.
n 12. mája kontaktovala hliadku občianka, ktorá našla pri malom vodnom diele

v mestskej časti Podskalka uhynutú kačku - kadaver. Hliadka MsP odborným
spôsobom zaistila kadaver a odovzdala
ho na Úrad veterinárnej správy v Poprade
k ďalšiemu konaniu - vyšetrenie v príslušnom ústave.
n 24. mája hliadka MsP zistila na parkovisku pre miestnym OC spáchanie
priestupku, ktorého sa dopustil vodič
dodávky tým, že podstatným spôsobom
bránil iným vodičom motorových vozidiel vjazdu a výjazdu z parkovacích miest
a v prejazde parkoviskom. Vec realizovali
príslušníci OO PZ Svit.
n 26. mája v noci hliadka prijala oznámenie od miestneho občana o požiari pri
lokalite Studnička. Po príchode na miesto
bolo zistené, že na lesnej ceste horí osobné motorové vozidlo. Majiteľ auta sa na

mieste požiaru nenachádzal. Príslušníci MsP privolali na miesto príslušníkov
HaZZ Poprad. Príslušníci OO PZ Svit následne prípad realizovali.
Zároveň prosíme občanov mesta
o všímavosť a opatrnosť, nakoľko sa po
meste Svit pohybuje podozrivý muž,
ktorý tvrdí, že vyrovnáva preplatky
z VSE. Ide o podvodníka, ktorý pod touto zámienkou chce vylákať finančnú hotovosť od vytypovaných a dôverčivých
občanov. Každý pohyb akejkoľvek osoby, prosím nahláste na Mestskú políciu
alebo OO PZ vo Svite.
Znova apelujeme na občanov mesta
Svit, aby neparkovali svoje vozidlá na
chodníkoch a verejnej zeleni.
Upozorňujeme na zvýšený výskyt neoprávneného parkovania na miestach
vyhradených pre ZŤP.
Buďme k sebe ohľaduplní.

MsP Svit

Hokejbalisti z Lords Ball Svit na Slovenskom pohári
Na martinskom zimnom štadióne sa
v dňoch 13. a 14. mája uskutočnil prestížny hokejbalový turnaj, Slovenský pohár
- Mamut cup U18, za účasti ôsmich družstiev, medzi ktorými mal zastúpenie i svitský hokejbalový tím MhbK Lords Ball Svit.
Hráči vo farbách Svitu po minuloročnom triumfe a titule v kategórii do 16 rokov v Pruskom si v Martine tentokrát zahrali o kategóriu vyššie do 18 rokov.
V základnej skupine si v úvodnom zápase s družstvom Nitra Foxes pripísali
remízu za nerozhodný výsledok 1:1, v zápase, v ktorom súpera často zovreli v ich
obrannom pásme, avšak svoju výraznú
prevahu nedokázali viac strelecky zúžitkovať vo svoj prospech. V ďalšom poradí
si Sviťania zmerali sily s vrútockým tímom
HBK Kometa Vrútky. V ťažkom zápase, kde
vrútockí hráči hrali rýchly, kombinačný
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hokejbal, sa ťažko presadzovali a nakoniec
podľahli (2:4). Základnú skupinu uzatvárali zápasom s družstvom L2 Hockey Gajary
Flames, ktorý sa niesol dlho vo vyrovnanom duchu, čo dokazovala i bezgólová
remíza v prvom dejstve. Rozhodlo sa až
v posledných desiatich minútach, keď
po strelených góloch po oboch stranách
svitskí hráči v závere pridali ešte dva rýchle góly a rozhodli tak o svojom víťazstve
výsledkom 3:1.
Vo štvrťfinále sa stretli s družstvom
HBC DT Považská Bystrica, v ktorom hráči
z Lords Ball lepšie zabojovali a vyhrali
(3:0). V semifinálovom dueli Sviťania opäť
natrafili na Kometu Vrútky. Svitskí hráči sa
v druhej časti zápasu snažili o zvrátenie
tesného jednogólového náskoku Vrútok,
no tentokrát to na rýchlych vrútockých zakončovateľov nestačilo a semifinálový zá-

pas prehrali (0:4). Hráčov vo farbách Svitu
tak čakal zápas o 3. miesto. Druhý semifinálový zápas medzi HBC Ducks Košice a Nitra
Foxes, ktorý skončil víťazstvom Košičanov
po samostatných nájazdoch, rozhodol
o nitrianskych súperoch pre boj o bronz.
Duel o medailu a tretiu priečku medzi
MhbK Lords Ball Svit a Nitra Foxes poznačili
ubúdajúce sily z náročných predchádzajúcich zápasov po oboch stranách. Viac z hry
mali predsa len svitskí hráči, ktorí úspešne
zakončili v prvej časti hry a tesný jednogólový výsledok udržali až do konca zápasu.
Hráči vo svitských farbách z MhbK
Lords Ball na Slovenskom pohári - Mamut
cupe U18 v silne obsadenom turnaji obsadili tak 3. miesto a získali tak cenný bronz.
Za najlepšieho brankára turnaja bol vyhlásený Adam Jahoda z MHbK Lords Ball Svit.
-kz-, Ladislav Kalasz
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

Horský ultrabeh

T. Kačmarčíka

Bronzoví dobrovoľní hasiči
Hasiči z DHZ Svit sa koncom mája zúčastnili XVI. ročníka hasičskej súťaže O putovný pohár starostky obce Spišský Štiavnik v zložení Jozef Višňovský, Patrik Višňovský,
Marek Omasta, Rastislav Dubiel, Radovan Bochnár, Kristína Sabová a hosťujúci Lukáš
Klimek z Gánoviec. S výsledným časom 24,0 s obsadili skvelú bronzovú priečku. LF

Nádherný výsledok dosiahol 41-ročný bežec Tomáš Kačmarčík na horskom
ultrabehu Transylvánia v Rumunsku
(100 km v horskom teréne s prevýšením
6 800 m). V konkurencii 153 pretekárov
obsadil v absolútnom poradí bez rozdielu veku 2. miesto. Ešte 12 km pred cieľom
bežal na vedúcej pozícii, potom však zle
odbočil a o prvenstvo prišiel. Podľa GPS
v skutočnosti nabehal 113,5 km. Aj druhé
miesto je však pre zverenca svitskej trénerky Lenky Litvinovej krásnym úspechom.
DB

Medailová žatva
mladých hasičov

Štinčíkovcov

Obrovským úspechom sa v máji skončilo účinkovanie mladých hasičov - súrodencov
Štinčíkovcov, žiakov ZŠ Mierová. Najskôr vybojovali dve druhé priečky v Čechách na súťaži v meste Skuteč, odkiaľ pochádzajú najlepší českí hasiči. Potom v rámci 1. kola Slovenskej ligy v behu na 60 m prekážok v Martine zvíťazil Tomáš a Magdalénka bola piata.
Svoju formu vystupňovali poslednú májovú sobotu v Spišskej Novej Vsi - druhé kolo Slovenskej ligy v behu na 60 m prekážok bolo obohatené o účasť pretekárov zo zahraničia
(Česko, Poľsko, Maďarsko) a nieslo podtitul Európska súťaž mladých hasičov. Obaja svoje
vystúpenie zvládli excelentne - Magdalénka zvíťazila v kategórii mladších dievčat a Tomáš v kategórii starších chlapcov. Tieto úžasné výsledky sa im podarilo dosiahnuť i napriek prekážkam, ktoré museli prekonať - Tomáš takmer celý minulý rok nemohol súťažiť
pre zranenie kolena a Magdalénka v zime podstúpila operáciu zlomenej ruky.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy i celého mesta Svit.
Danica Božová, foto: archív KŠ
ROČNÍK XVI - JÚN 2017

Víťazstvo Lajčákovej
Na Majstrovstvách SR v sedemboji zvíťazila Sviťanka Stanka Lajčáková. Svojím
výkonom sa posunula na 4. miesto v historických tabuľkách SR v tejto disciplíne.
Zároveň splnila limit na európsky šampionát do 23 rokov, ktorý sa bude konať počas tohto leta v Poľsku.Stanka v sedemboji obhájila prvenstvo spred minulého
roka a pridala k nemu i úžasné zlepšenie
osobného rekordu o 218 bodov.
DB
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Ešte dve kolá
Futbalisti FK Svit v prvú júnovú nedeľu hostili futbalistov zo
Sabinova (na fotogravii pred týmto zápasomvom) a po predchádzajúcich výhrach s lídrom súťaže Trebišovom (1:0) a víťazstve s rezervou Prešova „B“ (3:5), sa očakávalo jasné víťazstvo.
Zápas so Sabinovom bol od začiatku do konca vyrovnaný,
domácim chýbali štyria hráči zo základnej zostavy, hostia hrali
behavý futbal so zabezpečenou obranou. O výsledku tak rozhodol až záver zápasu, kde boli šťastnejší hostia zo Sabinova, ktorí
po jednom z protiútokov po teči skórovali. Svit je v tabuľke na
6. mieste. Do konca súťaže odohrá ešte zápas v Pušovciach
a nakoniec v nedeľu 18. júna o 17.00 h doma s Bardejovskou
Novou Vsou.				
-ákfoto: M. Jurčák

Československý seriál
24 hodín MTB
Po minuloročnom víťazstve štvorice členov klubu CK Energia
Svit, sa členovia klubu rozhodli tento úspech obhájiť aj v tohtoročnej sezóne. Prvé kolo 4-kolového medzinárodného podujatia
sa konalo v dňoch 6.-7. 5. 2017 v obci Kuchyňa na Záhorí. Hneď
na prvých pretekoch sa podarilo štvorici mužov nad 40 rokov
(Ján Bučina, Stanislav Mlynarčík, Jaroslav Žec a Ján Niedoba ako
náhradník za Štefana Dolinaya) obhájiť minuloročný výsledok,
a to 1. miesto, 57 kôl (456 km). Bicyklovalo sa na 8 km dlhom
okruhu okolo Kuchyne za príjemného počasia. Ďalším želiezkom v ohni bol tím mužov do 40 rokov open, kde Branislav
Bobula, Michal Biskup, Adam Baran a Juraj Cvaniga skončili na
krásnom 3. mieste.
Ján Bučina

Juniori zo Svitu vybojovali bronz
Basketbaloví juniori BKM Iskra Svit
vybojovali na májových majstrovstvách
Slovenska bronzové medaily.
Na finálovom turnaji v Žiline najprv
vyhrali nad Považskou Bystricou, aby následne prehrali s bratislavskou Karlovkou
i domácou Žilinou, ktorá získala titul. Zverenci trénera Stanislava Semana tretím
miestom obhájili bronzové umiestnenie
po dlhodobej časti súťaže.
Hráči Svitu si zo Žiliny odniesli domov
aj individuálne ocenenia. Do Allstars „A“
sa dostali Samuel Kubaský a Tomáš Gajan, do Allstars „B“ Martin Bizub.
Stanislav Seman (tréner BKM Iskra
Svit): „Proti Považskej Bystrici sme podali solídny výkon v obrane aj v útoku.
S Karlovkou to bolo dlho otvorené. V záverečnej štvrtine sa prejavila kvalita Doležaja, ktorý potiahol Karlovku k víťazstvu.
V poslednom zápase sme tesne podľahli
domácej Žiline, ktorá sa stala majstrom.
Obhájili sme tretie miesto z dlhodobej tabuľky. Mohlo to byť aj lepšie, je to realita
našej výkonnosti. Pozitívom je, že v tejto
sezóne traja naši hráči Bizub, Gajan a Samuel Kubaský pendlovali už aj v A-tíme,
ku ktorým by sa mal v budúcej sezóne
pridať Balco.“
Richard Hudeček
foto: FB
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