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jeseň nám už v plnom prúde ukazuje svoju silu a oblieka stromy do krásnych pestrofarebných šiat. Zubaté slniečko sa strieda s dažďom a do nových dní nás začínajú vítať mrazivé rána. Všetko nasvedčuje tomu, že prišiel október so svojim krásnym prívlastkom - je to Mesiac úcty k starším.
Mesiac úcty k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie a ktorí
sa každý deň vzdávali radostí života, aby urobili šťastnými nás, ich deti.
Mesiac úcty k našim otcom, mamám, starým otcom, starým mamám...

BYTOVÉHO
PODNIKU

Majstrovstvá
Slovenska
lukostrelcov
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10 ROKOV
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Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života, prichádza pomaly a nenápadne a nikto sa jej nevyhne. Všetci raz predsa budeme starí. Bolo by
teda nedôstojné, aby sme na túto úctu k šedinám zabúdali. Starší ľudia
nie sú menejcenní. Sú predsa krásni... krásni vďaka svojim bielym vlasom a múdrosti, ktorá sa v nich skrýva. Nezabúdajme, že sú medzi nami
a prejavujme im úctu, lebo ešte stále nám majú čo dať a ešte stále sa od
nich máme čo učiť. A toto všetko by sme si nemali pripomínať len počas
jedného mesiaca v roku, ale každý deň...
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Milí Sviťania,

ZO ŽIVOTA V MESTE

Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA
Na 29. riadnom zasadnutí, vo štvrtok
28. septembra 2017, sa Mestské zastupiteľstvo zaoberalo zmenami Územného
plánu mesta, predajom mestského majetku a rozpočtovými opatreniami najmä ohľadom príspevku pre TS Mesta Svit
a zabezpečenia financovania investičných
priorít mesta.

MsZ zobralo na vedomie
l Správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia uznesení MsZ mesta Svit
l Prehľad hospodárenia Mesta Svit za obdobie 01-07/2017 a 01-08/2017
l Správu o činnosti Mestskej polície Svit za
I. polrok 2017

MsZ schválilo
l „Hotel Lopušná dolina“, Lučivná ako iné
vhodné miesto na uzavretie manželstva
mimo úradnú miestnosť
l Zmenu Územného plánu mesta Svit
v lokalitách Mesto 2016, ako zmenu č. 11
ÚP mesta Svit a príslušné Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2017, ktorým
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť ÚP mesta Svit v znení
neskorších predpisov
l Zmenu ÚP mesta Svit v lokalite Všešportový areál, ako zmenu č. 12 Územného
plánu mesta Svit a príslušné Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 8/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa
vyhlásila záväzná časť ÚP mesta Svit v znení neskorších predpisov
l Predaj bytu č. 10 v nájomnom bytovom
dome na ulici P. Jilemnického vo Svite, súpisné č. 838 formou obchodnej verejnej

súťaže č. 6/2017 za cenu min. 39 168,- €
a podmienky obchodnej verejnej súťaže
l Predaj 8 parciel záhrad v ZO Breziny formou obchodnej verejnej súťaže
č. 7/2017 za cenu min. 10 € za 1 m2 pozemku a podmienky obchodnej verejnej súťaže
l Predaj novovytvoreného priľahlého
pozemku parc. č. 91/39 o výmere 90 m2
vlastníkom rodinného domu súp. č. 170,
na ul. Hviezdoslavovej vo Svite v cene
v zmysle § 10 ods. 7 VZN Mesta Svit č. 9/2012
vo výške 19,- € za 1 m2, spolu 1 710,- €
l Predaj novovytvoreného pozemku parc.
č. 23/29 o výmere 153 m2 vlastníkovi rodinného domu na ul. Hlavnej 12/27 vo Svite
v cene v zmysle § 10 ods. 7 VZN Mesta Svit
č. 9/2012 vo výške 19,- € za 1 m2, spolu
2 907,- € ako prípad hodný osob. zreteľa
l Rozpočtové opatrenie na zmenu Programového rozpočtu Mesta Svit pre rok 2017
na navýšenie príspevku pre Technické služby mesta Svit na úhradu zvýšených výdavkov na činnosť vo výške 20 000,- €
l Rozpočtové opatrenie na uvoľnenie
finančných prostriedkov nerealizovaných investičných priorít mesta vo výške
137 297,- € a na zabezpečenie finančného
krytia investičných priorít mesta pre rok
2017 vo výške 83 641,- €
l Členstvo mesta v Agentúre regionálneho
rozvoja Prešovského samosprávneho kraja,
úhradu ročného členského príspevku vo
výške 10 000,- €, ako aj príslušné rozpočtové opatrenie

V rámci interpelácií:
J. Timkovič sa zaujímal, aký význam má
na ul. Komenského zákaz prejazdu.
M. Škvarek odpovedal, že po viacerých
rokovaniach, ktoré sa zaoberali priorit-

Vážení občania mesta Svit, v sobotu 4. novembra 2017 sa uskutočnia voľby do

orgánov samosprávnych krajov. Volebné miestnosti budú otvorené v určený deň v čase
od 7.00 do 22.00 hod. Mesto Svit určilo volebné okrsky a volebné miestnosti nasledovne:
VO č. 1 Dom kultúry, Námestie J. Antonína Baťu č. 198/1
VO č. 2 Spojená škola, ul. Mierová 232/134
VO č. 3 Spojená škola, ul. Mierová 232/134
VO č. 4 Zasadačka mesta Svit nad poštou, ul. Štúrova 275/86
VO č. 5 Základná škola, ul. Komenského 221/2
VO č. 6 Dom kultúry Pod Skalkou, ul. Priečna 501/2
Bližšie informácie k voľbám a zoznam kandidátov nájdete na www.svit.sk a na úradnej
tabuli mesta. Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková komisia zriadená.
Do 3. 11. 2017 žiadosti vybavuje E. Hajná - tel. č.: 052/7875118, dňa 4. 11. 2017 žiadosti
vybavuje PhDr. P. Bocková - tel. č.: 052/7875122, 0908 406 178

„DUŠIČKOVÁ“ PONUKA TS MESTA SVIT
2 predajné miesta! - 1. Verejná zeleň (bývalé skleníky) 2. Dom smútku
Veniec 6 kvetový od 10 € * 8 kvetový od 11 € * 10 kvetový od 12 €
Kytica do ruky malá od 5 € * Kytica do ruky veľká od 6 €
Vence a kytice zo živej čačiny, v Dome smútku ponúkame aj kahance.
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ne bezpečnosťou detí navštevujúcich ZŠ
a po odporúčaniach dopravných projektantov a dopravného inšpektorátu, je zákaz prejazdu lepším riešením ako osadenie
cestného spomaľovača/retardéra. Súčasťou
je aj jednosmerná ulica, aby nedochádzalo
ku kríženiu účastníkov cestnej premávky.
Pri riešení dopravnej situácie na ul. Komenského je bezpečnosť detí na prvom mieste.
J. Timkovič sa ďalej opýtal, ako bude
vyriešené parkovanie pred objektom na
Hviezdoslavovej ulici, do ktorého sa presťahovala štátna polícia.
M. Škvarek uviedol, že celý pás cesty
v šírke cca 1m pred budovou je majetkom
štátu, parkovať tam budú prioritne vozidlá
policajného zboru a do budúcnosti sa plánuje parkovisko na šikmé státie, pričom náklady na zriadenie tohto parkoviska bude
znášať štát, pretože ako už bolo uvedené,
ide o majetok štátu. Južne od objektu Mestského úradu je veľké parkovisko, ktorého
kapacita je dostatočná na parkovanie vozidiel nielen návštevníkov MsÚ, ale aj okolitých inštitúcií.
J. Timkovič sa zaujímal aj o stav rekonštrukcie budovy na ul. Kpt. Nálepku na Materskú škôlku.
A. Kromková odpovedala, že v súčasnej
dobe prebieha výber dodávateľa.
M. Bezák sa opýtal, aký zámer bude
s budovou na ul. Štefánikovej po presťahovaní OO PZ.
M. Škvarek odpovedal, že po vysťahovaní všetkých nájomníkov sa zhodnotí technický stav budovy a následne sa rozhodne,
čo bude s objektom ďalej. Budú o tom rozhodovať poslanci na základe odporúčaní
príslušných komisií.
M. Bezák sa zaujímal aj o to, ako pokračuje zámer rekonštrukcie internátu
s prestavbou na nájomnú bytovku.
M. Škvarek odpovedal, že v súčasnosti je
podpísaná zmluva so ŠFRB a Ministerstvom

Mesto Svit vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž č. 6/2017 na
predaj nehnuteľnosti zapísanej na liste
vlastníctva č. 2617, k.ú. Svit:
2-izbový byt č. 10 s príslušenstvom v byt.
dome na ul. Jilemnického vo Svite, súp.č.
838, vchod č. 37, 2. posch., podlahová
plocha bytu 47,52 m2 + loggie; vrátane
spoluvlastníckeho podielu; byt obsahuje kuchynský kút s obývacou izbou, izbu,
chodbu, kúpeľňu, WC, komoru a 2 loggie.

Minimálna kúpna cena 39 168,- €.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
č. 6/2017 sú zverejnené na www.svit.sk
a na úradnej tabuli Mesta Svit.
Informácie: 052/7875128, 0917 670 023
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 20. 10. 2017 do 12.00 h.
Predám červený Renault CLIO 1,2 18 500 km,
garážovaný, v zime nejazdený, 7 ročný.
Cena dohodou. STK 2018. T. č. 0904 415 895.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
dopravy, sú vyčlenené financie na odkúpenie hotovej stavby a ak všetko pôjde podľa
plánu, tak v septembri 2018 by mohla byť
rekonštrukcia ukončená.
M. Bezák sa ďalej pýtal aj na to, či je niečo nové ohľadom Štrkopieskov Batizovce
a bagroviska.
M. Škvarek uviedol, že situácia je taká,
že Štrkopiesky sú momentálne v reštrukturalizácii. Mesto si uplatnilo nároky
a bolo doručené aj stanovisko Banského
úradu, v ktorom je popísané, že Štrkopiesky
ťažbou zasiahli do ochranného pásma plynovodu.
J. Drobný požiadal o informáciu, prečo sa menia elektrické káble a podlahy na
3. poschodí MsÚ.
M. Škvarek odpovedal, že sa dopĺňajú
len dátové sieťové káble, ktoré tam neboli
po rekonštrukcii osadené, aby mohla byť
zapojená výpočtová technika pre Odbor
územného plánovania a životného prostredia a dávajú sa koberce do kancelárií.
Ide teda len o bežné vybavenie kancelárií
v minimálnom rozsahu.
D. Vojsovičová sa opýtala, čo bráni
pravidelnej aktualizácii webovej stránky
mesta (chýbajú interpelácie z roku 2017,
v kontaktoch na zamestnancov sú ešte
pracovníci, ktorí už na úrade nepracujú,
k 18. 9. 2017 žiadne zaznamenané akcie na
mesiac 10/2017). Ďalej sa zaujímala o využitie reklamných plôch v meste, ktoré sme
získali zo spolupráce s agentúrou EuroAWK.
Navrhuje, aby na reklamných plochách,
ktoré má mesto možnosť využiť, bola daná
možnosť inzercie občanov a podnikateľov. V meste absentuje dôstojné miesto na
oznamy úmrtí.
M. Škvarek uviedol, že na prvú interpeláciu bude zaslaná písomná odpoveď. Čo sa
týka spolupráce so spoločnosťou EuroAWK,
celková investícia do zastávok, billboardov
a City light vitrín šla zo strany spoločnosti.

City light vitríny sú komerčné plochy, z ktorých mesto môže v zmysle zmluvy využiť
10 - 15 %, t. j. 3 reklamné plochy, na propagáciu podujatí oznamujúcich kultúrne
a športové podujatia organizované zo strany mesta. Pokiaľ si chce podnikateľský subjekt alebo občan riešiť inzerciu/reklamu,
musí sa obrátiť na firmu EuroAWK a dohodnúť si podmienky takejto požiadavky. Celkovo ide o komerčnú záležitosť.
D. Vojsovičová ďalej podotkla, že
v novovybudovaných zastávkach medzimestských spojov by bolo potrebné zabezpečiť informácie odchodov autobusov. Bonusom pre cestujúcich by boli aj odchody
MHD v Poprade, aby si tak vedeli občania
naplánovať spojenie, napr. do nemocnice.
M. Škvarek odpovedal, že bude zaslaná
písomná odpoveď.

V diskusii:
M. Škvarek vyhodnotil veľmi pozitívne
organizáciu podujatia Horal Majstrovstvá
Európy v horskej cyklistike 2017.
I. Zima predložil hodnotiacu správu z realizácie projektu Horal 2017 ako informáciu
pre poslancov a pochválil organizačné tímy
a dobrovoľníkov spoluprácu so SZC, PSK,
mestom Poprad.
M. Škvarek informoval o návšteve partnerského mesta Partizánske pri príležitosti
jeho 79. založenia a o 25. výročí konsekrácie rímsko-katolíckeho Kostola sv. Cyrila
a Metoda vo Svite - Pod Skalkou
M. Smatanová sa opýtala, v akom štádiu
je zariaďovanie miestnosti pre komunity na
MsÚ a informovala sa, či nemôžu mať dôchodcovia zľavu na kultúrne podujatia.
A. Kromková odpovedala, že miestnosť
určená pre komunity by mala byť hotová
ku koncu októbra a M. Škvarek uviedol, že
o tejto požiadavke týkajúcej sa kultúrnych
podujatí sa bude v budúcnosti rokovať.
JH, MB

V SKRATKE
l Obvodné oddelenie Policajného zboru
Svit zmenilo od 27. 9. 2017 svoje sídlo zo
Štefánikovej ulice č. 7 na ul. Hviezdoslavovu 269/33 (oproti mestskému úradu).
l Urologická ambulancia MUDr. Zuzana
Švaňová, Omega day, s.r.o., uzatvorila od
1. 7. 2017 zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti okrem VšZP aj s poisťovňami Union a Dôvera. Ambulanciu
môžete navštíviť v Zdravotnom stredisku
vo Svite počas ordinačných hodín.
l Nezabudli ste na daň? Pripomíname
občanom, že 2. 10. 2017 bola splatná posledná splátka dane z nehnuteľností, dane
za psa a poplatku za komunálny odpad
za rok 2017. Po tomto termíne budú občanom, ktorí majú voči mestu podĺžnosti,
zaslané výzvy a následne Mesto Svit pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov formou
exekučného konania. O úhradách alebo
prípadných nedoplatkoch sa môžete informovať aj priamo na MsÚ vo Svite, príp.
na tel. č. 052/78 75 124 a 78 75 131.
l V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Svit č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svit vám
pripomíname, že začalo obdobie prijímania žiadostí na dotáciu v roku 2018.
Odporúčame nahliadnuť do citovaného
VZN č. 3/2015.
l UPOZORNENIE! V okrese Poprad sa
pohybuje muž, ktorý pod rôznymi zámienkami láka od starších a osamelo
žijúcich ľudí finančnú hotovosť. Používa
maďarský prízvuk. Prosíme preto o opatrnosť. Akékoľvek podozrenia hláste na tel.
čísle Mestskej polície Svit 0905 636 715.
LF

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 č.7/2017
na predaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 1 a 2834, k.ú. Svit Druh pozemku

Spoluvlastnícky
podiel na parcele
462/214 o výmere 1 033 m2

Spluvlastnícky
podiel na parcele
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podiel na parcele
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o výmere 696 m2
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podiel na parcele
626/1 o výmere
4 159 m2
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podiel na parcele
626/105 o výmere 197 m2
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P. č.

Parc. č.

Výmera
m2

1

462/196

510

záhrady

462/194

209

záhrady

462/195

73

záhrady

2

pozemky v záhradkovej osade Breziny vo Svite

462/197

39

záhrady

3

462/205

554

záhrady

554/150311

554/150311

554/150311

554/150311

554/150311

4

462/206

317

záhrady

317/150311

317/150311

317/150311

317/150311

317/150311

5

462/202

415

záhrady

415/150311

415/150311

415/150311

415/150311

415/150311

6

462/199

481

záhrady

481/150311

481/150311

481/150311

481/150311

481/150311

7

462/201

483

záhrady

483/150311

483/150311

483/150311

483/150311

483/150311

8

462/200

508

záhrady

508/150311

508/150311

508/150311

508/150311

508/150311

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 7/2017 sú zverejnené na stránke www.svit.sk a na úradnej tabuli Mesta Svit.
Minimálna kúpna cena: 10 € / 1 m2 pozemku a podielu na spoločných pozemkoch.
Informácie: 052/ 7875 128, 0917 670 023. Termín na predloženie súťažných návrhov: do 10.11.2017 do 12.00 hod.
ROČNÍK XVI - OKTÓBER 2017
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Návšteva Osvienčimu
problematiku
extrémizmu nevyrieši
Som žiak tretieho ročníka na jednej
z odborných škôl na východnom Slovensku, Osvienčim som navštívil už tretíkrát.
Moja posledná návšteva koncentračného
tábora mala zmierniť extrémistické nálady na škole. Pomohlo to?
Chodím do školy, kde vo fiktívnych voľbách s prehľadom vyhral Marián Kotleba a Ľudová strana Naše
Slovensko. Možno aj to pohlo pedagógov našej školy, aby usporiadali výlet a zmiernili extrémistické nálady.
Už na začiatok však môžem povedať, že
medzi nami žiadne takéto nálady nie sú.
V triedach sa spolu učia Rómovia i „bieli“
bez akýchkoľvek problémov, navyše vznikajú medzi nimi priateľstvá. Je to pekný
príklad pre ostatných ľudí, ktorí nevedia
prísť rómskej komunite „na chuť“.
Aj napriek dvom návštevám koncentračného tábora Osvienčim-Brezinka som
sa rozhodol navštíviť tento tábor aj po tretí
raz, pretože som chcel zistiť, či uvidia moji
rovesníci nejakú súvislosť so stranou, ktorá je od posledných volieb v parlamente.
Po prehliadke oboch častí tábora sa po
ceste domov viackrát strhla aj debata
o období holokaustu. Do našich šťastných životov zasiahol aj súcit s ľuďmi,
ktorí tam trpeli a umierali v hrozivých
počtoch. Nikomu však nenapadla spojitosť moderných nacistov v parlamente
s tými, ktorí tu boli počas vojny. Prečo by
aj mala, keď tí, čo sedia v parlamente, sú
väčšinou inteligentní ľudia, ktorí vedia
pracovať s určitou komunitou a len málo
zlých výnimiek im ešte kazí meno.
To isté môžem tvrdiť aj o svojich rovesníkoch, ktorí taktiež nie sú nacisti a denne
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sa stýkajú s Rómami, s ktorými nemajú absolútne žiaden problém. Preto mi
z toho vychádza, že návrh povinne navštíviť koncentračný tábor bol zmietnutý zo
stola správne, pretože určite nevyrieši
vysokú podporu Mariána Kotlebu. To však
môžem tvrdiť aj o návrhu, ktorý sa už aj
aplikoval na základných školách. Hodina
Dejepisu navyše? Pre tých, čo tento predmet obľubujú príjemná zmena, ale riešenie proti extrémizmu to určite nie je.

Snáď ani netreba opakovať, prečo tu
tento problém naberá na obrátkach. Ak
sa spýtate kohokoľvek na ulici na nejakú
politickú stranu, tak sa pozitívnej reakcie
nedočkáte. Tí rozumnejší so sebazaprením v budúcich voľbách niekoho podporia, tá druhá strana, ktorá už je až príliš
znechutená, podporí ĽSNS.
Ako teda tento problém riešiť? Veľmi
zložitá otázka, na ktorú ani ja nemám poriadnu odpoveď. Problémom je, že sa učíme v škole matematické vzorce, či históriu, nikto však nerieši s mojou generáciou
politiku. Prečo? Odpoveď som dostal od
viacerých pedagógov - škola má byť apolitická. No kde inde ako v škole sa majú
o tejto problematike niečo naučiť budúci voliči, keď od rodičov dostanú akurát
odpoveď, že aj tak sú všetci rovnakí. Jediným zdrojom, kde sa o politike niečo
učia, je internet. Ten však už prináša tiež
viac zla ako dobra. Študenti veria dezinformáciám, pretože nepoznajú spôsob
ako ich odhaliť.
Prišiel som teda s odpoveďou, ako tento
problém riešiť? Sám si na túto otázku neviem odpovedať, no možno by pomohlo
začať učiť v školách aj o politike a o zaobchádzaní s internetom. Dostávame sa do
momentu, keď sa 17-ročný študent musí
stavať do role, v ktorej svojich rovesníkov
o týchto veciach informuje, pretože pedagógovia sa k nim vôbec nevyjadrujú. Výsledkom toho je asi aj vysoký počet prvovoličov, ktorí by radi volili už spomínanú
Ľudovú stranu Naše Slovensko.
Ján Vojtašák
foto: Adam Tomajko

Kreativita nás spája

V septembri sa otvorili dvere škôl nie len školákom pre výučbu, ale zvýšila sa na nich
aj záujmová aktivita. Dámsky klub, ktorý už niekoľko rokov kreatívne pracuje na Strednej
odbornej škole vo Svite, začal svoju činnosť trochu netradične. Na SOŠ prebiehal výmenný
pobyt žiakov z partnerskej odevnej školy z Třebone. Dievčatá majú blízko ku kreatívnej práci, dámsky klub sa pridal k CVČ a nápad sa stal skutočnosťou. Dámsky klub hosťoval v CVČ
a prizval medzi seba dievčatá z Třebone. Pod skúseným okom lektorky technikou krakelovania a decoupage tvorili a vyrábali dekoratívne milé veci. Dievčatá mali na svoju kreatívnu
činnosť pomerne krátky čas. Darčeky sa museli dokončiť a zabaliť, aby sa mohli odviezť pre
spomienku domov. Členky dámskeho klubu pridali k týmto technikám ešte aj falošný patchwork a svoje darčeky dokončia na ďalšom príjemnom stretnutí.
Tento kreatívny trojuholník SOŠ Svit, CVČ a SOŠ Třeboň naštartoval spoluprácu a každý
utorok od 14:15 počas celého školského roku sa budú konať stretnutia Dámskeho klubu
v tvorivých dielňach na SOŠ alebo v CVČ. Vítané sú aj mamičky s deťmi. Pre ratolesti máme
pripravené veselé popoludnia plné aktivity.
		
Alica Skokanová
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

V YC H Á D Z K A
S PRVKAMI CO

Každé ročné obdobie prináša zmeny
v prírode, ktoré môžeme obdivovať počas
turistických vychádzok, preto ich v našej
materskej škole uskutočňujeme pravidelne. Na jesennú turistickú vychádzku sme
sa vybrali s deťmi v piatok 29. septembra.
Organizovaný nástup všetkých detí sa

uskutočnil na poplašný signál sirény, ktorým sme si precvičili spôsob úniku z budovy materskej školy v prípade akéhokoľvek ohrozenia. Počasie nám prialo, detičky
sa tešili, veselo si vykračovali smerom ku
kopcu Baba s ruksačikmi na chrbte. Priamym zážitkovým spôsobom deti vnímali
sfarbenie a dary jesene, všímali si rozdiely medzi listnatým a ihličnatým stromom
a opisovali ich odlišnosti na základe vonkajších znakov. Pozorovaním rozmanitosti
prírody a jej krás sa deti súčasne stávajú
citlivejší voči prejavom jej znečisťovania.
Zároveň si primeranou dĺžkou trasy, prekonávaním nerovného terénu rozvíjali
pohybovú výkonnosť a telesnú zdatnosť.
Počas turistickej vychádzky sme si našli
miesto a čas aj na oddych a pochutnanie
si na zdravej ovocnej desiate. Strávili sme
pekný deň v prírode a posilnili sme tak
zdravie našich detí pohybovou aktivitou
na čerstvom vzduchu.
A. Hurčalová, foto: E. Svočáková

Deti z KC Bonum
na výstave ovocia a zeleniny
Deti z Komunitného
centra Bonum sa zúčastnili mestskej výstavy ovocia
a zeleniny. Neskôr v rámci
vzdelávania v komunitnom centre mali za úlohu
vymaľovať ovocie a zeleninu, ktorá sa im na výstave najviac zapáčila. Spolu
s pracovníkmi komunitného centra si potom vysvetľovali význam ovocia
a zeleniny v ľudskom organizme a z niektorých
druhov si pripravili chutnú
desiatu.		
FD

Svetový deň
prvej pomoci
September je nielen začiatkom nového
školského roka, ale je aj mesiacom, kedy
si pripomíname, aké dôležité je pomôcť
keď to niekto potrebuje a nielen sa prizerať či nebodaj zutekať. Naši najmenší
žiaci, prváci a druháci, sa pri príležitosti
Svetového dňa prvej pomoci zúčastnili
besedy so študentkami Strednej zdravotníckej školy v Poprade. Deti sa na malú
chvíľku ocitli v koži zranených, pacientov,
ktorí mali odreniny, zlomeniny, či popáleniny. Po názornej ukážke, ako úraz ošetriť,
si svoju rolu vymenili a malí záchranári si
mohli vyskúšať aké to je vedieť sa rýchlo
rozhodnúť, ako zastaviť krvácanie či obviazať končatinu. Samozrejme nezabudli
si ani pripomenúť dôležité telefónne čísla
pre prípad, že budú niekedy súrne potrebovať pomoc. Usmiate a šikovné študentky pod vedením ich p. učiteľky všetko
starostlivo vysvetlili a nezabudli ani na
fiktívne modriny, ktoré deťom namaľovali
kade - tade, čím ich rozveselili. Ďakujeme
SZŠ v Poprade za skvelú spoluprácu a veľmi poučnú besedu.
Pomáhajme a pomoc sa nám vráti.
Mgr. Erika Antalová

Medzinárodný deň čokolády

V roku 1550 bola čokoláda uvedená na európsky trh a dodnes je jednou z najpopulárnejších sladkostí na svete. Poskytuje okamžitý zdroj energie pre telo i dušu, pomáha odstraňovať
napätie a stres a zároveň vyvoláva v človeku príjemné pocity. Dokonca znižuje riziko srdcových ochorení o jednu tretinu. Tento 13. september - Medzinárodný deň čokolády sme s deťmi v materskej škole oslávili rôznymi čokoládovými aktivitkami. Od rána si staršie deti pripravovali banánovo piškótové koláčiky, ktoré namáčali do zdravej, horkej čokolády. Iné deti
vyrábali zdravú čokoládu s kúskami sušeného ovocia a tí najmenší sa hostili na čokoládovo
ovocných fondue. Zážitok z prípravy, ako aj samotného mlsania na hostinkách bol naozaj neopísateľný. Veď, kto by kvalitnú čokoládu nemal rád? Poznanie detí obohatila prezentácia výroby čokolády. Celá oslava vyvrcholila tanečnou zábavou na pesničku „Čokoláda“. Aj napriek
tomu, že tento sladký „deň čokolády“ priniesol veľa pozitívnych vnemov prostredníctvom
čuchu, zraku a chuti, naše deti vedia, že v rámci zachovania zdravia, túto pochúťku môžeme
konzumovať len v obmedzenom množstve.
A. Hurčalová, foto: E. Svočáková
ROČNÍK XVI - OKTÓBER 2017

5

Kvapka v mori melódie...

Krása spomienok slnečných dní
v Chorvátsku snáď nevybledne ani po
rokoch. Zapísali sme si do pamäte všetky pekné chvíle pri mori, tvorivú dielňu
s orchestrom, zdokonaľovanie sa v hre na
hudobných nástrojoch, v súhre, vo vytváraní jedného skvelého kolektívu, v ktorom
každý vedel čo má robiť i bez slov. K tomu
všetkému nechýbala partitúra smiechu
a ku koncu pobytu zazvonilo i pár sĺz, že
to už všetko skončilo. Pôjdeme však znova. Možno na toto miesto, alebo inde.
Jedno je však isté. Opäť si to užijeme.
Náš učiteľský kolektív spolu so šikovnými žiakmi je ako perla, vytvorená tvorivosťou, obetavosťou pre dobrú vec,
pre hudbu i zážitok. Sme radi, že sme to
všetko zvládli a snaha darovať tento nezvyčajný čas všetkým, čo s nami boli, sa
nám istotne vráti. Veď už je to 10 rokov, čo
do školy fantázia radi chodíme my, aj vy.
Priniesla som si more zážitkov v spomienke. Majú podobu, okrem iného, aj
dvoch koncertov. Jeden bol na terase
hotela Omorica s krásnym výhľadom, kde
sme mali úžasný „fun club“ Slovákov, ktorých sme tam stretli. Mnohí boli i zo Svitu

a nešetrili nadšením z nášho repertoáru.
Máme veľký zážitok i z koncertu v mestečku Selce, kde sme hrali na pódiu pri mori.
Na promenáde bolo veľa ľudí. Každý, kto
išiel okolo, zastavil sa a vypočul si celý koncert. I prídavok sme museli zahrať, ani nás
s tým silným potleskom nechceli pustiť
z pódia. Hrali sme krásne. Ako jeden kolektív, jedna rodina...akoby sme boli slávny orchester Fantázia. Teplo nám bolo pri
srdci, boli sme v tej chvíli bohatí a šťastní.
Predchádzala tomu však mnohá námaha na skúškach orchestra. O to je však
sladšia odmena v podobe potlesku ktorý
sme od ľudí dostali a taktiež i v podobe
oddychu na pláži. Bola to vlna šťastia, čo
nás zaplavila do hĺbky človeka muzikanta.
Posledný večer sa niesol v atmosfére karnevalu. Nevedela
som sa vynadívať
a vynačudovať aké
boli deti kreatívne.
Svedčí to predsa o
tom, že žiaci majú
pána
dirigenta
veľmi radi. Hneď
v prvý deň pre

neho nakreslili obrázky s jeho podobizňou na stenu našej „klubovne“. Veď
ktorý dirigent by sa mohol pochváliť
vlastnou galériou? Okrem obrázkov ku
galérii každý deň pribúdal harmonogram pestrého programu. Nesmela chýbať ranná rozcvička i skúšky orchestra,
animačné programy a taktiež oddych
v čistej vode Jadranského mora. Mali sme
i jednu malú výhodu. Na izbách nebolo
internetové pripojenie a tak sa „wi-borne“
a„fi-lozoficky“ utužoval kolektív. Naši mladší i „násťroční“ žiaci sa rozprávali medzi sebou, kreslili si, boli spolu, vymýšľali tanečné choreografie. Veď tanec, spev, hudba,
divadlo, maľba je doménou našej školy.
S Fantáziou sa rozvíja fantázia a vďaka nej
je krajší náš deň, týždeň, život.
MP

Základná organizácia Únie žien Slovenska
vo Svite organizuje

DETSKÚ BURZU
jesenného a zimného detského oblečenia,
športových potrieb a hračiek.

Detská burza sa uskutoční v budove pošty
vo Svite, na poschodí, v týchto dňoch:

štvrtok 19.10.2017 od 8.00 hod. do 17.00 hod.
piatok 20.10.2017 od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Srdečne Vás pozývame!
Príďte dobre nakúpiť a výhodne predať!
PRÍJEM čistých a nepoškodených vecí sa uskutoční: utorok
17. 10. 2017 od 15.00 hod. do 18.00 hod., streda 18. 10. 2017
od 15.00 hod. do 18.00 hod. VÝDAJ nepredaných vecí bude
v pondelok 23. 10. 2017 od 12.00 hod. do 16.00 hod.
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n 2. septembra v doobedňajších hodinách hliadka MsP prijala telefonické
oznámenie od zamestnankyne jedného
z miestnych barov, kde sa nachádzal muž,
ktorý mal ústne napádať oznamovateľku.
Hliadka po príchode na miesto identifikovala občana trvale bytom v Poprade,
zjavne pod vplyvom alkoholu. Na miesto
bola súčinnostne privolaná aj hliadka OO
PZ Svit, ktorá vec následne realizovala.
n 3. septembra bola hliadka MsP vyslaná preveriť oznámenie o motorovom vozidle, ktoré malo stáť na trávnatej ploche
pri vstupe do budovy Mladosť. Hliadka na
uvedené vozidlo nasadila technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla.
Majiteľovi vozidla bola uložená bloková
pokuta v zmysle zákona o priestupkoch.
n 7. septembra hliadku MsP kontaktoval pracovník SBS predajne Lidl vo Svite.
Po príchode hliadky na miesto tento pracovník odovzdal nájdený vodičský preukaz. Hliadka v súčinnosti s inými orgánmi
zistila adresu trvalého bydliska majiteľa
vodičského oprávnenia a vodičský preukaz majiteľovi vrátila.
n 10. septembra nahlásil občan službukonajúcej hliadke MsP, že na ul. Štúrovej
na zemi leží muž. Hliadka po príchode
na miesto identifikovala muža, ktorému
prišlo nevoľno. Keďže nemal na tele viditeľné poranenia a lekárske vyšetrenie si

Z denníka Mestskej polície
nežiadal, bol hliadkou odvezený domov.
V ten istý deň vo večerných hodinách
hliadka prijala telefonické oznámenie od
majiteľa jedného z miestnych pohostinstiev, kde sa mal nachádzať zranený muž.
Hliadka po príchode na miesto identifikovala muža zo Svitu, zjavne pod vplyvom alkoholu, ktorý mal poranenú ruku.
Na miesto bola privolaná RZP, ktorá muža
ošetrila a následne odviezla do NsP v Poprade.
n 13. septembra bola hliadke MsP oznámená krádež v potravinách SINTRA na ul.
9. mája. Hliadka po príchode na miesto
stotožnila osobu, ktorá bola podozrivá zo
spáchania priestupku proti majetku. Hliadka vykonala lustráciu osoby a vzhľadom na
to, že dotyčná osoba podobný priestupok
už v minulosti spáchala, vec bola postúpená k realizácii OO PZ vo Svite.
n 26. septembra bola hliadka MsP požiadaná stálou službou OO PZ Svit o preverenie oznámenia v jednom z miestnych
pohostinstiev, kde sa mal nachádzať muž
so samovražednými sklonmi. Hliadka
sa okamžite presunula na miesto, kde
s dotyčným mužom vykonala edukačný
pohovor. Na miesto prišla súčinnostne aj

OO PZ Svit a vzhľadom na stav muža bola
privolaná aj RZP, ktorá ho následne previezla do NsP v Levoči.
n 28. septembra hliadka zabezpečovala
verejný poriadok v meste Svit v rámci akcie Škola v pohybe.
V mesiaci september sa v rámci preventívnej výchovy na ZŠ a SŠ uskutočnili 4 besedy v celkovej dĺžke 180 minút,
ktoré viedla príslušníčka MsP Svit. Témy
besied na školách boli vybraté na základe komunikácie s koordinátorkami
preventívnej výchovy jednotlivých škôl
a boli prispôsobené aktuálnej situácii
v jednotlivých ročníkoch. Besedy sa týkali drog, priestupkovej a trestnoprávnej
zodpovednosti, nevhodného správania
a dopravnej výchovy.
MsP mesta Svit v mesiaci september
vykonávala zvýšený dohľad nad dodržiavaním nového dopravného značenia na
ul. Komenského.
Prosíme preto občanov mesta Svit,
aby nové dopravné značenie rešpektovali a predišli tak sankciám za nedodržanie tohto značenia.
MsP Svit

Mesto Svit

Mesto Svit

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Spojenej školy, Mierová 134, 059 21 Svit

výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Mierová 141, 059 21 Svit

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
• vykonanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy),
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
• vykonanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy),
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Ďalšie požiadavky:
• ovládanie štátneho jazyka,
• znalosť príslušnej legislatívy,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť,
• počítačové znalosti - používateľ,
• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
• osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,
• spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.

Ďalšie požiadavky:
• ovládanie štátneho jazyka,
• znalosť príslušnej legislatívy,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť,
• počítačové znalosti - používateľ,
• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
• osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,
• spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.

Požadované doklady k prihláške do výberového konania:
• prihláška do výberového konania,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
• potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
• písomné referencie od predchádzajúceho zamestnávateľa,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.),
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady k prihláške do výberového konania:
• prihláška do výberového konania,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
• potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
• písomné referencie od predchádzajúceho zamestnávateľa,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.),
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Uzávierka prihlášok je 30. októbra 2017.

Uzávierka prihlášok je 30. októbra 2017.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne MsÚ Svit.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne MsÚ Svit.

Prihlášky s označením „Výberové konanie - SŠ Mierová 134, Svit - NEOTVÁRAŤ“ je potrebné
poslať/doručiť na adresu:
Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit

Prihlášky s označením „Výberové konanie - MŠ Mierová 141, Svit - NEOTVÁRAŤ“ je potrebné
poslať/doručiť na adresu:
Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené
najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené
najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Ing. Miroslav Škvarek, MPH, v. r.
primátor mesta Svit

Ing. Miroslav Škvarek, MPH, v. r.
primátor mesta Svit
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA

MANŽELSTVO UZATVORILI

Nela Nedoroščíková, Lota Levarská,
Eduard Znanec, Peter Zoričák,
Timotej Bigas, Stela Lacková,
Ester Dvořáková, Bianka Pechová,
Marek Vaverčák

Miroslav Hudák a Jana Slanináková
Rastislav Kandráč a Gabriela Kostková
Miloš Saksa a Mária Kozubjaková
Juraj Geršič a Lucia Joppová
Jozef Diabelko a Mária Bekešová
Ľuboš Keller a Anna Pitoňáková
Peter Pavlech a Daniela Mlynárová
Daniel Gaduš a Eva Krišiková

V júni tohto roku sa v Partizánskom
stretli zástupcovia ZO JDS vo Svite s výborom miestnej JDS a dohodli sa, že Zmluva
o partnerstve medzi mestami Svit a Partizánske by mohla zblížiť aj seniorov.
Výbor ZO JDS vo Svite spracoval návrh
na konkrétne spoločné podujatia a príležitosťou ich spolu prerokovať bola účasť
delegácie ZO JDS pod vedením predsedu
Miroslava Jurčáka na slávnostnej členskej
schôdzi pri príležitosti 20. výročia založenia
MO JDS Partizánske.

V Partizánskom...

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV

90 ROKOV

Milan Paulíny, Ing. Milan Petrenka,
Dušan Orolin, Estera Kolpaská,
Regina Krétová, Ferdinand Godiška,
Jolana Olešáková, Milan Hozza,
Štefan Zajac

Pavlína Beličáková, Alžbeta Svrbická

91 ROKOV
Anna Talpašová, Anna Ivanová

75 ROKOV

92 ROKOV

Vojtech Živčák, Anna Lešičková

Edita Kováčová

80 ROKOV
Pavel Hauke, Anna Hlavatovičová,
Marta Bobulová

94 ROKOV
Terézia Slobodová

85 ROKOV
Vladimír Vlha, Vincent Grúbel,
Michal Kačmár, Regina Lukáčová,
Ing. Vlastimil Slavík

96 ROKOV
Emília Ivanová

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Jozef Olexák (67), Mária Valášeková (95), Helena Trajtelová (90), Ján Geroč (85),
Mikuláš Matišin (77), Mária Kičurová (92)
V prípade, ak si neželáte, aby sa Vaše jubileum, sobáš, resp. narodenie dieťaťa zverejnilo v tejto rubrike,
prosíme o oznámenie v redakcii - MsÚ, č. dv. 116, tel. č. 052/78 75 114.
Zároveň Vás chceme informovať, že jubilantov uverejňujeme vždy z predošlého mesiaca narodenia.

		
		
		

Ak nás opustí niekto
blízky, odchádza s ním
aj niečo z nás.

		
Mal som Vás
		všetkých rád,
		
a chcel som ešte žiť.
		
Však prišla tá chvíľa,
		
keď musel som
		Vás opustiť.

5. 10. 2017 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil
vo veku nedožitých 69 rokov
manžel, brat, otec, dedko

Dňa 13.októbra uplynie
neuveriteľných 20 rokov,
čo nás navždy opustil vo veku 67 rokov
náš dobrý otec a dedko

KLEMENT JENČA.

ONDREJ GANCARČÍK

Za tichú spomienku ďakujeme.

Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu prosím
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú

Smútiaca rodina.

deti Jozef, Eva, Ondrej
a Anička s rodinami.
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Miestna organizácia JDS v Partizánskom združuje viac ako 1000 členov a na
slávnostnej schôdzi seniori zaplnili sálu
panoramatického 3D kina do posledného
miesta. Zo správy predsedníčky Anny Martinekovej vyplynulo, že každý člen si môže
nájsť to, čo ho zaujíma. Nezabúdajú na ľudové tradície, oslovili ich počítačové kurzy,
športujú a na športových hrách sa tohto
roku zúčastnilo až 248 súťažiacich. Od roku
2011 sa venujú súťažiam v petangu. Majú
svoje súbory, ktoré v bohatom programe
aj vystúpili - spevácky súbor Jeseň, ktorý si
tiež pripomína 20. výročie založenia, skupinu Nádej i folklórny súbor Jánošík senior.
Boli tu odovzdané viaceré ocenia za
dlhoročnú činnosť, v pozdravných príhovoroch ich aktivity ocenili mnohí vzácni
hostia - trenčiansky župan Jaroslav Baška, predsedníčka Krajskej organizácie JDS
Anna Prokešová, predseda JDS Ján Lipiansky. Nás potešilo, že pán Lipiansky prejavil
záujem aj o návštevu Svitu. Primátor mesta
Partizánske Jozef Božik si aktivity, skúsenosti a občiansky postoj seniorov váži, pri
riešení problémov mesta mu pomáha aj
poradný zbor Rada starších. Z jeho príhovoru zarezonovala veta „spolu sme, spolu
tvoríme a spolu mesto meníme“. Vystúpil aj Miroslav Jurčák, seniorom odovzdal
pozdrav od primátora mesta Svit Miroslava Škvareka a ostatných členov ZO JDS
a predsedníčke odovzdal pamätnú plaketu
a ďalšie darčeky.
Trojčlenná delegácia ZO JDS je vďačná
mestu Svit, že podporilo ich účasť na tomto
inšpirujúcom podujatí. 		
AG
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

Slávnostnej sv. omši predsedal
Mons. prof. Anton Tyrol, generálny vikár

Veriaci z Podskalky si pamätajú, že 20. septembra 1992 sa
uskutočnila posviacka Kostola sv. Cyrila a Metoda. Túto udalosť
si pripomenuli v nedeľu 24. septembra 2017. Od okamihu
posviacky totiž uplynulo už dvadsaťpäť rokov.

Výročie konsekrácie Kostola
sv. Cyrila a Metoda v Podskalke
Slávnosti predchádzalo dielo výmaľby
interiéru kostola a aj úprava vonkajších
priestorov. Prípravné práce trvali spolu
s vymaľovaním kostola týždeň. Do brigády sa zapojili desiatky obyvateľov
Podskalky. Vďaka ich obetavosti sa už
v sobotu, 23. septembra popoludní, mohla začať duchovná obnova, ktorú viedol
d. p. Martin Kakalej, kaplán v Spišských
Vlachoch. Mnohí si ho ešte pamätajú
z pôsobenia vo Svite.
Slávnostnej sv. omši za účasti farníkov
nielen z Podskalky, ale aj zo Svitu predsedal
Mons. prof. Anton Tyrol, generálny vikár.
Zúčastnili sa jej aj primátor mesta Miroslav
Škvarek s manželkou, predstavitelia mes-

Koncert speváckeho zboru Laudamus
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ta a poslanci mestského zastupiteľstva.
Po skončení sv. omše nasledoval koncert
speváckeho zboru Laudamus, ktorý viedol
Peter Čapó. Koncert zniesol najvyššie kritériá kvality. Celé hudobno - slovné pásmo
uvádzal František Drozd. Spestrením
koncertu bola projekcia fotografií, ktoré
chronologicky zachytili výstavbu kostola
a priblížili fragment z pastorálneho života
v Podskalke až do dnešných čias. Prezentáciu pripravil náš farník Maroš Kováč. Po
skončení koncertu sa hostia presunuli do
kultúrneho domu, kde bol pre nich pripravený obed a spoločenské posedenie.
Aký je odkaz slávnosti v Podskalke? Vyjadril ho Mons. Anton Tyrol v homílii sláv-

nostnej sv. omše. Povedal, že človeka formuje a vychováva ukrižovaný a vzkriesený
Kristus. On vtláča do človeka pečať identity toho, kto chce Krista nasledovať. Nikde
človek nedostane duchovný pokrm v takej
miere, ako v chráme pri slávení najsvätejšej obety. Chrám slúži ľudským dušiam,
aby napredovali na ceste spásy. Z tohto
pohľadu majú obety a modlitby farníkov
pri výstavbe alebo obnove kostola veľký
význam.
Prajeme si, aby ďalšie generácie udržiavali a prehlbovali rozmer viery, ktorého
základy boli položené spolu so základným kameňom kostola. Na záver ďakujeme p. Pavličkovi zo Spišskej Belej, ktorý
spolu so svojimi spolupracovníkmi kvalitne vykonal maliarske práce v kostole.
Poďakovanie patrí predstavenstvu mesta
na čele s primátorom, Ing. Miroslavom
Škvarekom a predovšetkým veriacim,
ktorí v hojnom počte pracovali na obnove svojho chrámu. Nech ich to motivuje
k obnove ich sŕdc!
ThDr. Štefan Vitko, PhD., farár
foto: Sr. Dalmácia

Medzi farníkmi bol aj primátor mesta
Miroslav Škvarek s manželkou
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ZO ŽIVOTA V MESTE
Domov - slovo, ktoré v nás vyvoláva pocit
bezpečia, istoty a pokoja. Je to niečo, čo
sa nedá vytrhnúť ani z dejín, ani z duše.
Naša súčasť, miesto, kde sme sa narodili,
kde žijeme a bývame.
Vo Svite sa začalo s bytovou výstavbou
v 60. - 70. rokoch. Od toho času až po súčasnosť prešla správa bytov niekoľkými vývojovými etapami. Na udržanie stavu budov
vznikla domová správa, neskôr Okresný
podnik bytového hospodárstva so sídlom
v Poprade. Postupne sa však starostlivosť
o budovy a ľudí v nich žijúcich stávala dôležitejšou a podstatnejšou, a tak pred 25
rokmi vznikol Mestský podnik bytového
hospodárstva a služieb vo Svite.
V predmete jeho činnosti bola správa,
údržba bytov, výroba a dodávka tepla. Odpredajom bytov do osobného vlastníctva
sa výrazne zmenila dovtedy zaužívaná forma spravovania.
Organizácia postupne rástla, naberala
na sile. Pre jej ďalší rozvoj bolo nutné zmeniť právnu formu, a tak bola pred desiatimi
rokmi založená spoločnosť s ručením obmedzeným - BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
Začiatky vzniku spoločnosti boli náročné. Ako jediná organizácia Mesta Svit sme
mali odlišnú formu hospodárenia. Situáciu
nám sťažovala skutočnosť, že sme nevznikli ako nová organizácia, ale prevzatím činností z bývalej príspevkovej organizácie
v plnom rozsahu. Neľahké bolo aj postavenie firmy na miestnom trhu.
Dôležitú úlohu pri založení našej firmy
mali zástupcovia Valného zhromaždenia
a Dozornej rady. Zodpovedným prístupom našich zamestnancov sa nám darilo
postupne posúvať sa ďalej. Kolegovia pracovali vytrvalo a s plným nasadením aj na
úkor osobného voľna.
Pravidelnou spoluprácou so zástupcami
vlastníkov bytov a častou komunikáciou
s vlastníkmi bytov na domových schôdzach, či osobnými stretnutiami s obchodnými partnermi sa naše vzťahy začali
postupne meniť. Snaha získať znova späť
stratenú dôveru sa začala postupne napĺňať. Neriešili sme už iba bytové otázky, ale
vzájomné vzťahy sa
začali upevňovať
natoľko,

Problematika bývania je jednou z najcitlivejších oblastí spoločenského života,
pretože bývanie patrí k základným životným potrebám každého človeka. Našim
cieľom je zvýšiť životnú úroveň bývania
a spokojného spolunažívania obyvateľov
mesta. Zároveň chceme chrániť životné prostredie a nachádzať energeticky
úsporné opatrenia.

História našej firmy

že prichádzali za nami s prosbou o radu
z rôznych oblastí.
Kým kolegovia z príspevkovej organizácie sa viac zamerali na oblasť tepelného
hospodárstva, pre naše desaťročné obdobie je príznačná realizácia obnovy objektov
v záujme energetickej efektívnosti. Uskutočnilo sa množstvo investičných akcií.
Na bytových domoch sa dosiahli výrazné
energetické úspory. Vlastníkom sa náklady
spojené s užívaním bytu znížili a spríjemnilo sa bývanie v upravenom prostredí.
Teší nás, že naša spoločnosť nemalou
mierou prispieva k skrášľovaniu a zveľaďovaniu budov, aj správou o nebytové
priestory vo vlastníctve Mesta Svit. Portfólio našich služieb sa začalo rozširovať,
okrem spracovania vyúčtovania, aj o starostlivosť v oblasti energií, údržbu vrátane
revízií, či ďalšie činnosti. V súčasnosti spravujeme okrem samostatných právnych
subjektov všetky objekty Mesta Svit.
Ako správcovi zapísanému v zozname
správcov nám takmer každoročne pribúdajú do správy nové bytové domy, či nebytové priestory. Majetkové postavenie
firmy bolo posilnené odkúpením odovzdávajúcich staníc tepla. Sme členom Slovenského zväzu výrobcov tepla a tiež Združenia bytového hospodárstva na Slovensku.
Firma má v súčasnosti stabilnú pozíciu na
miestnom trhu.
Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k založeniu a napredovaniu našej spoločnosti.
Do ďalších rokov prajem našej organizácii,
aby sa jej darilo plniť svoje strategické ciele
a rásť. Verím, že tímovou prácou kolektívu
a aktívnou komunikáciou s externým prostredím si vybudujeme trvalé miesto
na trhu správcovských služieb.

Ing. Dana Meriačová
konateľka
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Domová správa (ďalej DS) vznikla
1. januára 1963 odčlenením bytového fondu od štátnych podnikov vo Svite. Bola
vytvorená odčlenením pracovníkov od bytového hospodárstva v Chemosvite a mala
slúžiť na správu, údržbu a vykurovanie zverených bytov. Dispozičné práva však ostali
všetkým podnikom, ktoré byty delimitovali
do DS.
Patrili tu aj kotolne a výmenníkové stanice. Obhospodarovala približne 1250 bytov, 2 výmenníkové stanice a 4 kotolne.
Dňa 1. 1. 1976 bol vytvorený Okresný podnik bytového hospodárstva (ďalej
OPBH) so sídlom v Poprade, kde boli pričlenené všetky DS v okrese Poprad. Vo Svite
bola vytvorená prevádzka. Zaoberala sa
správou a údržbou štátnych bytov v meste Svit, Tatranská Štrba, Štrbské Pleso, Batizovce, Liptovská Teplička, Štrba a Spišská
Teplica. Výrobu a dodávku tepla zabezpečovala prevádzka tepelného hospodárstva
so sídlom v Poprade.
OPBH bol zrušený 1. 1. 1992 a bytový
fond sa dostal späť do správy obcí. Vznikol
Mestský podnik bytového hospodárstva
a služieb (ďalej MSPBHaS). Celá činnosť
správy, údržby bytov ako aj výroby a dodávky tepla prešla na túto organizáciu.
Odpredajom bytov do osobného vlastníctva sa zmenil spôsob vykonávania správy bytov a spoločných priestorov, ako za
strany správcu, tak aj zo strany samotných
vlastníkov bytov. V jednotlivých bytových
domoch sa začali vytvárať fondy opráv
na financovanie údržby spoločných častí
a spoločných zariadení domu.
Najzložitejšia situácia bola vo výrobe
a dodávke tepla. Zabezpečovala sa prostredníctvom šiestich veľkých výmenníkových staníc, kde vykurovacím médiom bola
vodná para, jednej výmenníkovej stanice
na horúcu vodu a jednej plynovej kotolne.
Podnikové byty si zabezpečovali správu,
údržbu aj vykurovanie vlastnými kapacitami. Primárne rozvody vlastnil Chemosvit
a sekundárne mesto Svit. Všetky boli v havarijnom stave.
V roku 2001 sa začalo s prípravou projektovej dokumentácie na komplexnú
rekonštrukciu výroby a dodávky tepla. Finančné úverové prostriedky boli použité
na výrobu a montáž domových odovzdávacích staníc (ďalej DOS) do jednotlivých
objektov. V apríli 2002 sa začalo s výmenou
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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požiarnu ochranu, dezinsekcie a deratizácie bytov, spoločných častí a spoločných
zariadení podľa požiadaviek vlastníkov.
Spracúvame harmonogram potrebných
opráv a údržby, vykonávame údržbu
a opravy menšieho rozsahu vlastnými kapacitami, technický dozor, opravy väčšieho rozsahu a zateplenia budov dodávateľským spôsobom.
Zabezpečujeme revízie vyhradených
technických zariadení, opravy a údržbu
výťahov, odborné prehliadky a odborné
skúšky, preverenie dodávky tovarov služieb a opráv, prípadne ich reklamačné konanie.
Dodávame teplo pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody prostredníctvom odovzdávacích staníc tepla na mieru
odberateľa podľa individuálnych potrieb.
Všetky vyššie uvedené činnosti vrátane prevádzky Rehabilitačného strediska

BYTOVÝ PODNIK SVIT, s. r. o.
oslavuje svoje prvé desaťročie

rozvodov a samotnou montážou. Rekonštrukcia systému vykurovania, t. j. zmena
primárneho média z pary na horúcu vodu
sa uskutočnila v spolupráci s firmou Energochem. Išlo o jednu z najväčších investícií samotného mesta. Ich vybudovaním sa
podstatne zhospodárnila prevádzka dodávky tepla a teplej vody, vlastníci bytov si
mohli určovať časové podmienky dodávky,
čím sa zabezpečil väčší komfort pre odberateľov. V ďalších rokoch bol dobudovaný
riadiaci systém, vyregulované rozvody tepla a teplej vody v jednotlivých objektoch,
montáž regulačnej techniky a vybudovaný
dispečing na riadenie DOS.

Súčasný profil spoločnosti
V súčasnosti máme v správe 65 bytových domov, t. j. 1 365 bytov. Okrem nich
spravujeme aj 13 nebytových priestorov
mesta Svit.
Na základe Zmlúv o výkone správy alebo Mandátnych zmlúv vykonávame pre
bytové domy a nebytové priestory ekonomické a právne činnosti, údržbárske
a revízne činnosti, dodávku tepla a zabezpečenie ostatných druhov energií.
Pozývame Vás na oslavu

10. výročia

Pre každý bytový dom vedieme transparentne evidenciu príjmov a výdavkov.
Zabezpečujeme všetky úhrady súvisiace
s prevádzkou bytového domu, vykonávame spracovanie a výpočet mesačných
zálohových platieb, vyúčtovanie úhrad
za plnenia (služieb) spojených s užívaním
bytu a nebytového priestoru a spracovanie
ekonomickej časti výročnej správy o stave
spoločných častí domu.
Právne činnosti správy bytového domu
má na starosti v našej spoločnosti externý právnik. Je garantom pre vypracované
zmluvy a poskytuje poradenstvo.
Naši zamestnanci údržby pravidelne
kontrolujú technický stav spravovaných
bytových a nebytových domov fyzickou
prehliadkou spoločných častí, spoločných
zariadení a príslušenstva domu.
Kontrolujeme činnosť dodávateľov
a dohliadame na odstránenie závad.
Zabezpečujeme preventívnu
údržbu domového fondu
podľa platných noriem
a odstraňovanie
havárií, výmenu
a odčítavanie
bytových
meračov
spotreby
vody,

Plaváreň Svit vykonáva v súčasnosti kolektív 25 ľudí v riadnom pracovnom pomere
a podľa potreby na základe Dohody o pracovnej činnosti pod vedením riaditeľky,
ktorá je zároveň konateľkou. V zmysle platnej organizačnej štruktúry funguje spoločnosť rozdelená na úseky.
Pre dosahovanie kvalitných služieb je
dôležitá spolupráca so zástupcami vlastníkov bytov, s ktorými má naša spoločnosť
v zmysle platných predpisov uzavreté Dohody o pracovnej činnosti.
Cítime zodpovednosť voči vlastníkom
a obchodným partnerom, preto sa neustále snažíme zlepšovať.
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
foto: P. Kostka

založenia spoločnosti

BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.,
ktorá sa bude konať

dňa 27. 10. 2017 o 13.00 hod.
v Dome kultúry vo Svite

ROČNÍK XVI - OKTÓBER 2017
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Z HISTÓRIE
Knižnica v posledných rokoch zmenila a vylepšila i svoj interiér. Vďaka dotačnému programu Ministerstva kultúry
SR vymenila najstaršie regály (zakúpené
v rokoch 1971 - 1975), ktoré boli po dlhoročnom používaní a niekoľkonásobnom
sťahovaní veľmi zničené a rozpadávali sa.
Keďže išlo o regály na náučnú literatúru, ktorej knihy sú oveľa ťažšie ako tituly
iných druhov literatúry, dala nové regály
vyrobiť priamo stolárovi tak, aby spĺňali
požiadavky na pevnosť, stabilitu a dostatočnú nosnosť jednotlivých políc. V roku
2014 takto nahradila spolu 28 regálov
- 23 v celom oddelení náučnej literatú-

Nová výstavná miestnosť

História knižnice 1937 - 2017, časť VIII.
ry pre dospelých a 5 v oddelení pre deti
a mládež. Taktiež zrealizovala výmenu
starých a poškodených regálov v pobočke Pod Skalkou. Nahradila ich novšími
regálmi typu Universal, ktoré získala darom z Podtatranskej knižnice v Poprade.
Vďaka tomu mohla samostatne vyčleniť
náučnú literatúru pre deti, mimočítankové čítanie, poéziu a detektívne romány,
a tiež prehľadnejšie uložiť celkový fond
pobočky. V tom roku nastali i zmeny v kolektíve pracovníkov, po odchode Márie
Deptovej nastúpila do knižnice Viktória
Kozubová.

Od roku 2004 začala knižnica vo svojich priestoroch pravidelne organizovať
výstavy, s cieľom prezentovať obyvateľom mesta i ďalšie formy umenia. Táto
snaha sa stretla so záujmom návštevníkov, a tak vznikla potreba vytvoriť samostatný výstavný priestor. Podarilo sa to
na prelome rokov 2015 - 2016. Knižnica
sa rozšírila o voľné 2 miestnosti, ktoré sa
nachádzali nad poštou. V roku 2015 boli
vykonané stavebné úpravy: odstránila
sa priečka medzi oboma miestnosťami
a vytvoril sa prechod medzi pôvodnou
knižnicou a novým priestorom. Ten bol
vymaľovaný a položila sa i nová
podlaha. V roku
2016 sa opravila
Mestská
elektroinštalácia,
knižnica Svit
zrealizovala mona
táž žalúzií a záSZUŠ Fantázia
vesného systému
pri príležitosti výročia založenia knižnice
na upevňovanie
Vás pozývajú na galavečer
obrazov. Priestor
je nepretržite využívaný, poradovník plánovaných
výstav máme zaplnený pol roka
dopredu.
V súčasnosti sa
mení i smerovanie

80 rokov
mestskej kniznice
a jej tajomstvá

knižníc. Tie nemajú za úlohu iba nakupovať, spracovávať a požičiavať knihy, ale
stať sa aj komunitným centrom v danom
meste. To znamená, že knižnica sa nezameriava len na registrovaných používateľov, ale svojou činnosťou sa snaží osloviť
všetkých. Poskytuje priestor pre stretávanie sa a aktivity rôznych skupín ľudí,
a v spolupráci s ďalšími organizáciami
rozvíja kultúrne, vzdelávacie a voľnočasové aktivity komunity. O to sa v posledných rokoch snaží i naša knižnica. Organizuje veľké množstvo podujatí s rôznym
zameraním. Napr. v roku 2007 za celý rok
pripravila 60 podujatí, teraz je to ročne
vyše 200 akcií.
Snahou pracovníčok knižnice je reagovať na všetky nové trendy v knihovníctve i spoločnosti, a kvalitne pracovať
tak, aby sa knižnica stala navštevovaným
a obľúbeným miestom. Zároveň by sme
rady pri príležitosti výročia založenia
knižnice poďakovali za dlhoročnú spoluprácu všetkým sponzorom, školám mesta, umeleckým školám, CVČ i ostatným
spoločenským organizáciám - bez vašej
pomoci by sme nemohli uskutočniť všetky naše plány a napredovať, a taktiež by
sme chceli poďakovať všetkým našim čitateľom a návštevníkom - bez vašej priazne by naša práca nemala zmysel.
Mgr. Daniela Šipošová

13. 10. 2017 o 17.00 hod.
sála Domu kultúry Svit

Nové regály v náučnom oddelení
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ZO ŽIVOTA V MESTE

Koncert pri príležitosti

Mesiaca úcty k starším
14. 10. 2017 o 17.00 hod.

Mesto Svit Vás pozýva na koncert hudobnej skupiny Duo Jamaha

Dom kultúry Svit
Vstupné: 7,- eur

Predpredaj vstupeniek: * http://www.kultura.svit.sk/ * MsÚ Svit, č. dv. 116, tel. č. +421 908 406 147
* Mestská informačná kancelária Poprad

---------------------------------------- w w w . d u o j a m a h a . s k ----------------------------------------

Milí občania! Prišla k nám jeseň a október je mesiac, ktorý ponúka pestrú paletu
nádherných farieb prírody, zbiera sa úroda a využívajú sa posledné pekné slnečné
dni na prechádzky. Október je však predovšetkým mesiacom, ktorý patrí naším
seniorom a úcte k starším. Ďakujem Vám,
milí naši seniori za to, že obohacujete náš
Tento rok sa výstava konala výnimočne pri príležitosti 60. výročia vzniku Slovenského zväzu záhradkárov.
Po slávnostnom otvorení výstavy primátorom mesta Svit Miroslavom Škvarekom, predseda OV SZZ Jozef Kalakaj
ocenil Pamätným listom Republikového
výboru Slovenského zväzu záhradkárov
dvadsať dlhodobých aktívnych členov
z domácich Základných organizácií, ako
aj zo ZO SZZ z okresov Poprad a Kežmarok. Ocenení boli aj sponzori výstavy, medzi nich patrí primátor mesta, predseda
predstavenstva Chemosvit, a.s. Svit, či
predajňa Záhradkárske potreby Havaš za
dlhoročnú pomoc pri výstavách vo Svite. Vďaka patrí samozrejme aj všetkým
sponzorom, ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení výstavy, či prispeli
cenami do tomboly.
Ku chvále však patrí aj kritika a tým,
ktorí na výstave prehlásili, že dopestovali
krajšie výpestky, nebráni nič v tom, aby sa
nimi na budúcoročnej výstave pochválili.
Jozef Kalakaj
ROČNÍK XVI - OKTÓBER 2017

život. Prajem Vám hlavne veľa zdravia
a lásky v kruhu Vašich najbližších. Starnutie je pre nás všetkých prirodzené a nemôžeme ho zastaviť, čo môžeme urobiť,
je spríjemniť si ho, napr. aj pripravovaným koncertom hudobnej skupiny Duo
Jamaha, ktorý bude v sobotu 14. októbra
2017 o 17.00 hod. v DK vo Svite. 90 minú-

K U LT Ú R A
tové vystúpenie hudobnej skupiny účinkujúcej v TV Šláger snáď mnohým z Vás,
milí seniori, ale i Vám mladším, spríjemní
jeden dlhý jesenný víkendový večer. SA

DEŇ BEZ ÁUT

Mestská
výstava
ovocia
a zeleniny

Mesto Svit sa už po tretíkrát vo svojej
histórii zapojilo do Európskeho týždňa
mobility, ktorý prebiehal v dňoch od 16. do
22. 9. 2017 a vyvrcholil v piatok 22. septembra Svetovým dňom bez áut.
Zámerom Svetového dňa bez áut bolo
najmä to, aby občania nechali v tento deň
svoje autá doma a využili pre svoju prepravu multimodálnu dopravu (pešo, na bicykli, či hromadnou dopravou) ako alternatívu
osobnej motorovej dopravy.
Mestský úrad, resp. mesto Svit sa rozhodlo aktívne zapojiť jednak poskytnutím
bezplatnej mestskej hromadnej dopravy
počas tohto dňa a taktiež uzatvorením
parkoviska pred úradom.
Významnou mierou túto kampaň v našom meste podporili najmä základné školy
na ulici Komenského a Mierovej, ktoré uzatvorili svoje parkoviská, kde počas vyučovania prebiehali rôzne alternatívne aktivity
pre deti. 				
LF
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Druhý septembrový víkend sa vo Svite stretli najlepší lukostrelci
Slovenska, ktorí si zmerali sily na Majstrovstvách Slovenskej republiky mládeže v terčovej lukostreľbe. Cieľom tohto športového odvetvia je čo najpresnejšie strieľať z rôznych vzdialeností do terča a zásahmi získať čo najviac bodov. Presná muška tak zohráva veľkú rolu.

Najlepší lukostrelci vo Svite
Záujem o lukostreľbu
Strelci súťažili podľa veku v piatich kategóriách - najmenší chrobáci, mladší žiaci, starší žiaci, kadeti a juniori. Sily si mohli
zmerať v troch divíziách - kladkovom, holom a olympijskom luku. Malé mesto pod
Tatrami prilákalo množstvo mladých, ta-

lentovaných lukostrelcov. Slovenský šampionát mládeže zaznamenal rekordný
počet súťažiacich. „Pred deviatimi rokmi
bolo na Majstrovstvách Slovenska mládeže a dospelých v terčovej lukostreľbe
56 ľudí. Tento rok je takmer o polovicu viac. Výnimkou je to, že súťaží len
mládež,“ uviedol predseda slovenského
lukostreleckého zväzu Vladimír Hurban
a doplnil, že slovenská lukostrelecká reprezentácia dosahuje skvelé výsledky aj
za hranicami Slovenska. „Svit má krásnu
lokalitu, Tatry robia svoje. Najkrajšie je
však to, že sme prvými, ktorí prilákali
na slovenský lukostrelecký šampionát
toľko detí,“ pridal sa predseda klubu LK
Lukostreľba Svit Karel Havlíček.

vať sa, ale i výkonnostne rásť,“ prezradila mladá Ráchel.

Pozitívne ohlasy
Na príprave športového podujatia sa
podieľalo množstvo ľudí. Majstrovstvá
Slovenska sa tešili pozitívnym ohlasom.
„Veľká vďaka patrí pánovi primátorovi
Škvarekovi, riaditeľke podujatia pani
Mačugovej, technickým službám, ale
i všetkým, ktorí nám pomáhali. Som
šťastný, že sme mohli takéto podujatie zorganizovať a verím, že nám bude
mesto aj v ďalších rokoch nápomocné,“
dodal na záver Havlíček.
Dominika Pacigová
foto: Dominika Bodyová

Domácim sa darilo

Medaily víťazom
odovzdal primátor mesta
Miroslav Škvarek
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Kondičná, psychická, ale i technická
príprava zohrávala veľkú rolu. Darilo sa
aj strelcom spod Tatier. Prvenstvo si v kategórii juniorov v streľbe holým lukom
odniesol Stanislav Baláž. „Podarilo sa
mi nastrieľať osobný rekord, a to 557
bodov. So svojím výkonom som veľmi
spokojný,“ povedal mladík zo Štrby, ktorý trénuje za MŠK Kežmarok. Dievčatá sa
taktiež nedali zahanbiť. Druhému miestu sa tešila Popradčanka Ráchel Sabová,
ktorá si tento šport zamilovala. Nastrieľala 406 bodov v streľbe holým lukom
medzi najstaršími juniorkami. „Prípravu na majstrovstvá som nepodcenila.
Príprava zahŕňala pravidelný tréning,
zlepšovanie technickej streľby a posilňovanie. Mojou túžbou je zdokonaľoINFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠPORTU
... a tak sme lietadlom z Bratislavy do Barcelony a odtiaľ autom ešte
240 km cez španielske Katalánsko a južné Francúzko docestovali v piatok
podvečer do Andorry, malého horského štátu uprostred Pyrenejí, kde
sa 16. septembra 2017 uskutočnili Majstrovstvá Európy Spartan Race.

Majstrovstvá Európy

Spartan Race Andorra 2017

Popravde nás zaskočila už zasnežená
krajina okolo lyžiarskeho strediska Grau
Roig, kde bol štart pretekov v nadmorskej výške 2 120 m n.m. a najvyšší bod
2 424 m! Trať BEASTu bola dlhá 21,6 km
a viedla nádherným prírodným pros-

tredím, navlas rovnakým, ako u nás vo
Vysokých Tatrách. Celkové prevýšenie
bolo 1 200 m, kde nás čakali štandardné
prekážky, ale i novinky s ktorými sme sa
doteraz nestretli. Prialo nám aj počasie,
dopoludnia bolo nádherne slnečno 2°C,

na obed 6°C, no každému pretekárovi
bolo poriadne horúco pred, počas aj po
absolvovaní pretekov. Ján Hruška súťažil v kategórii Competitive muži 45 - 50
roční, kde časom 4:09:02 hod. obsadil
8. miesto. Gabriela Potočná v kategórii Open ženy 40 - 45 rokov zvíťazila časom 4:37:50 hod., aj keď najprv bolo vo
výsledkoch uvedené, že nedokončila
preteky, nakoľko až v cieli sme zistili, že
počas behu sa jej prelomil čip na nohe
a ten jej nezaznamenal cieľový čas! Po
predložení našej cieľovej fotografie však
výsledok našťastie dodatočne opravili.
Laco Potočný dobehol v kategórii Open
muži 45 - 50 roční časom 4:37:51 hod. na
6. mieste. Skvelá atmosféra sparťanských
pretekov v nás zanechala úžasné pocity.
Na spiatočnej ceste sme za 3 hodiny zostúpili autom z 2 200 m.n.m./2°C sneh,
na 0 m.n.m./25°C k barcelonskej pláži,
kde sme využili možnosť zregenerovať unavené svaly plávaním v príjemne
teplom Stredozemnom mori. Úspešná
účasť na týchto ME bola pre nás skvelým
cestovateľským aj športovým zážitkom
i skúsenosťou, ktorou sme uzavreli našu
tohtoročnú sériu pretekov Spartan Race.
LP

Majstrovstvá sveta veteránov v behu do vrchu 2017
V nádhernom prostredí pod Vršateckými bralami sa v sobotu 2. septembra 2017 uskutočnili v poradí
už 17-te Majstrovstvá sveta v behu
do vrchu veteránov. Na 9,6 km dlhej trati z obce Pruské, kde bol štart
majstrovstiev, bolo až do cieľa pod
hradom Vršatec prevýšenie 540 m,
ktoré dalo zabrať všetkým pretekárom
od 35 do 100 rokov!
Atletický oddiel Svit, Mesto Svit a zároveň Slovensko reprezentovali na tejto

súťaži manželia Potoční, v rámci prípravy na Majstrovstvá Európy v Spartan
Race. Laco Potočný obsadil v kategórii
veteránov 45 - 50 ročných časom 51:02
min. 33. miesto z 50 štartujúcich pretekárov, keď za víťazným Desom Kennedym
z Írska zaostal 10 minút. Gabriela Potočná obsadila v kategórii veteránok nad
40 rokov časom 61:17 min 14. miesto
z 20-tich bežkýň, pričom dobehla, ako
tretia najlepšia slovenská pretekárka
v tejto kategórii. Obdivuhodný pohľad

47 Peter Michalík
Kandidát na poslanca PSK

ROČNÍK XVI - OKTÓBER 2017

bol na súťažiacich v najstaršej kategórii nad 70 rokov, keď s obrovským odhodlaním muži i ženy vybehli na trať,
kde všetkých čakal najnáročnejší úsek
- mimoriadne strmé stúpanie až za deviatym kilometrom pripravenej trasy.
Na tvárach zúčastneních bolo vidno
spokojnosť, úsmevy a radosť zo zdolania trate, aj keď si mnohí riadne siahli na
dno svojich fyzických aj psychických síl.
Ale práve aj o týchto pocitoch šport je!
LP

31 Richard Kaprál
Kandidát na poslanca PSK
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Baťov pohár
BK Iskra Svit pod vedením prezidenta klubu Jána Drobného zorganizoval
v dňoch 21. - 23. septembra už 5. ročník
medzinárodného basketbalového turnaja o Baťov pohár.
Do Svitu pricestoval popredný slovenský tím BK Inter Bratislava, taktiež
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, ale aj český
účastník BK Fio Banka Jindřichův Hradec.
Turnaj odštartoval vo štvrtok popoludní zápasom Interu proti Spišskej
Novej Vsi (92:70) a vo večerných
hodinách sa pred domácim
publikom predstavil Svit proti
Jindřichovmu Hradcu, naši basketbalisti prehrali o 11 bodov - 75:86.
V piatok pokračoval turnaj zápasom
Spišskej Novej Vsi proti českému tímu,
z ktorého vyšiel víťazne český zástupca (86:95). V druhom piatkovom zápase
naše „medvede“ nestačili na favorizovaný
Inter (57:84).
V sobotu turnaj vyvrcholil: Jindřichův
Hradec tesne zdolal Inter (90:86) a Svit
pokoril Spišskú Novú Ves (91:69).
Naši basketbalisti tak na turnaji obsadili bronzové tretie miesto. Piaty ročník
Baťovho pohára vyhral Jindřichův Hradec, druhé miesto patrilo Interu a posledná štvrtá priečka Spišskej Novej Vsi.
LF, foto: D. Bodyová

Magdalénka

s titulom a novým

slovenským rekordom
Kysucké Nové Mesto privítalo tretiu
septembrovú sobotu najlepších mladých
hasičov. Nechýbali medzi nimi ani žiaci zo
Spojenej školy Mierová.
V kategórii mladších dievčat sa víťazkou stala Magdalénka Štinčíková z 5.B.
K titulu majsterky Slovenska pridala nový
slovenský rekord a zároveň najlepší výkon celého podujatia 13,61 sek.
Súťažné kategórie starších chlapcov,
kde štartovali Tomáš Štinčík a Radovan
Nagy z 8.A ovplyvnil dážď. Absolvovali
iba prvý pokus z dvoch plánovaných. Ten
im žiaľ nevyšiel a šancu na opravu nemali,
pretože druhé kolo bolo zrušené.
DB

Interliga 2017
V sobotu 30. septembra 2017 sa v Košiciach odohralo finále Interligy v nohejbale mužov, kde sa stretli dvaja slovenskí zástupcovia ŠK Laborec Humenné,
NO KAC Košice (Igor Hulín, Marek Hulín),
Rumunské CS Tengo Salonta a Maďarské
družstvo Százhalombatta. V semifinálových zápasoch KAC Košice zvíťazili nad
Maďarským družstvom v pomere 3:0
a rovnakým pomerom zástupcovia Rumunska nad Humenným. Tretie miesto si
vybojovalo Humenné, ktoré zvíťazilo nad
Maďarskom. Vo finálovom zápase sa stretli
KAC Košice s Rumunskom. Víťazom Interligy 2017 sa stalo družstvo NO KAC Košice,
ktoré úspešne reprezentovali aj bratia Igor
a Marek Hulínovci zo Svitu.
LM
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