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Už tradične sa
na začiatku roka stretli
seniori s predstaviteľmi mesta

ZO ŽIVOTA V MESTE

Vláda zvýšila poplatky
za skládkovanie odpadu,
dotkne sa to aj občanov
Od nového roka sa obciam a mestám zvýšia poplatky za skládkovanie
zmesového odpadu. Výška bude závisieť od úrovne jeho vytriedenia
podľa siedmich úrovní a počas nasledujúcich rokov sa bude postupne
ďalej zvyšovať. Samozrejme, ak sa nenaučíme odpad riadne separovať.
Podľa údajov európskych štatistík Eurostatu z roku 2016 patrí Slovensko medzi
členské štáty s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu, čo predstavuje približne 23
percent. Viac ako 70 percent komunálneho
odpadu sa na Slovensku skládkuje, alebo
spaľuje. V Európskej únii je priemer skladovaného odpadu menej ako tridsať percent.
Aby Slovensko splnilo recyklačné ciele EÚ,
musí do roku 2035 znížiť skládkovanie pod
25 percent. Okrem toho je nutné, aby Slovensko zvýšilo recykláciu odpadu. Do roku
2025 na 55 percent komunálneho odpadu,
v roku 2030 až na 60 percent.
Keďže aktuálne poplatky za skládkovanie odpadu patria medzi najnižšie v rámci
celej EÚ, zo Slovenska sa stala „skládková“
veľmoc. So zámerom zvrátiť tento nežiadúci vývoj bol v minulom roku viackrát
novelizovaný zákon o odpadoch č. 79/2018

lené zmeny pocítia najmä obce a mestá,
v ktorých je miera triedenia odpadu veľmi
nízka, napr. v meste Svit triedime len 15%
odpadov.
V nasledujúcej tabuľke je uvedená výška štátneho poplatku za jednu tonu zmesového komunálneho odpadu uloženého
na skládku v závislosti od miery separácie
odpadu.
K poplatkom uvedeným v tabuľke treba pripočítať samozrejme ďalšie náklady
zberovej spoločnosti a spoločnosti, ktorá
likviduje odpad. Cena za zneškodnenie
tony komunálneho odpadu s poplatkom za
uloženie odpadu v roku 2018 bola 37 €, od
roku 2019 bude približne 43 € (bez nákladov zberovej spoločnosti).
Poplatok za komunálny odpad tak bolo
nutné zvýšiť aj v našom meste. Na prvom
zasadnutí mestského zastupiteľstva v decembri minulého roku novozvolení poslanci okrem iného schválili aj sadzbu poplatku
za komunálny odpad pre fyzické osoby vo
výške 22,5 €/osoba/rok.
Len čas ukáže, či schválené zvýšenie
bolo dostatočné. V zmysle zákona totiž ten,
kto odpad vytvára musí v plnej miere hradiť
jeho likvidáciu, preto by sme sa mali všetci
bez rozdielu snažiť vytvárať čo najmenšie
Sadzba za príslušný rok v € / t

Položka

Úroveň vytriedenia
komunálneho odpadu
x [%]

2019

2020

2021 a nasledujúce roky

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

(Pozn.: Len pre porovnanie, v roku 2018 bol poplatok za uloženie zmesového
komunálneho odpadu 5,04 €/t.)

Z.z. a s ním súvisiaci zákon o poplatkoch
za uloženie odpadov č.329/2018 Z.z. Podľa
vyjadrenia ministra životného prostredia,
Lászla Sólymosa, cieľom návrhov je viac
motivovať obce, aby triedili odpad. Schvá-

množstvo odpadu a zároveň ho v maximálnej miere separovať. Prinesie to nielen určité osobné úspory, no aj vďačnosť budúcich
generácii za prijateľné životné prostredie.
DČ

74. výročie oslobodenia
V pondelok 28. januára sme si pietnym
aktom kladenia vencov k Pamätníku padlým pripomenuli 74. výročie oslobodenia
mesta Svit. Primátorka mesta Dáša Vojsovičová vo svojom príhovore zdôraznila, že
tým ktorí bojovali a padli, patrí veľká úcta,
pretože práve oni obrátili dni neistoty, bolesti a strachu na dni radosti zo slobody
a práve vďaka nim žijeme dnes my v mieri.
Kytice vencov položili k Pamätníku padlým okrem zástupcov mesta Svit aj zástupcovia spoločností Chemosvit, a.s., Tatrasvit
Svit-Socks, a.s. a Zväzu protifašistických
bojovníkov vo Svite. 		
-red-
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Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA
Mestské zastupiteľstvo na svojom
prvom riadnom zasadnutí konanom
14. decembra 2018 schválilo rozpočet
mesta na rok 2019, aj plán svojich zasadnutí a zasadnutí Mestskej rady počas kalendárneho roka 2019.

MsZ sa uznieslo
l na Všeobecne záväznom nariadení
Mesta Svit č. 1/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl
a školských zariadení, ktoré sú zriadené na
území mesta Svit
l na Všeobecne záväznom nariadení
Mesta Svit č. 2/2019 o miestnych daniach
a poplatku na území mesta Svit

MsZ schválilo
l plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na I. polrok 2019
l vyrovnaný Programový rozpočet MESTA SVIT na rok 2019 v príjmovej a výdavkovej časti vrátane finančných operácií
a rozpočtov rozpočtových organizácií vo
výške 11 215 449 € ako aj zámery, ciele a
merateľné ukazovatele 15 programov bez
pripomienok
l zasadnutia Mestského zastupiteľstva
a Mestskej rady mesta Svit v kalendárnom
roku 2019 nasledovne:

Plán zasadnutí na rok 2019
Mesiac
MsZ
Január
24. 1. o 15.30
Február
28. 2. o 15.30
Marec
28. 3. o 15.30
Apríl
25. 4. o 15.30
Máj
30. 5. o 15.30
Jún
20. 6. o 15.30
Júl
August
September 26. 9. o 15.30
Október
31. 10. o 15.30
November 21. 11. o 15.30
December 12. 12. o 15.30

MsR
14. 1. o 15.30
18. 2. o 15.30
18. 3. o 15.30
15. 4. o 15.30
20. 5. o 15.30
10. 6. o 15.30
16. 9. o 15.30
21. 10. o 15.30
11. 11. o 15.30
2. 12. o 15.30

Interpelácie:
M. Bezák navrhol, aby vedenie mesta,
urobilo analýzu stavu a právnych vzťahov medzi mestom a Štrkopieskami a na
základe toho je potrebné určiť, čo ďalej
s predmetnou lokalitou a aké máme možnosti.
D. Vojsovičová odpovedala, že momentálne je Mesto Svit so Štrkopieskami
v súdnom spore. Má záujem a snahu o to,
aby sa tento priestor začal v budúcnosti
využívať ako oddychová zóna

Diskusia:
I. Zima apeloval na to, aby sa ešte pred
zimnými prázdninami vyriešila prevádzka
klziska vo Svite.
D. Vojsovičová odpovedala, že 13. 12.
2018 bola poslaná žiadosť na TS so žiadosťou o zmonitorovanie stavu plochy,
nie je to mestský priestor, plocha patrí
spoločnosti Chemosvit. Zmluva je pripraROČNÍK XVIII - JANUÁR-FEBRUÁR 2019

vená, 17. 12. 2018 sa zúčastní rokovania
v Chemosvite, kde ju predloží vedeniu
spoločnosti na schválenie. Taktiež je pripravená rokovať s Mládežníckym parlamentom, občanmi a poprosí ich tiež
o pomoc.
I. Švagrovská sa opýtala aj na klzisko
v mestskej časti Pod Skalkou.
D. Vojsovičová odpovedala, že tam je
všetko pripravené na prevádzku klziska.
I. Švagrovská sa opýtala, či sú nejaké
ponuky na riešenie záležitosti ohľadom
obchodu s potravinami v časti Pod Skalkou, pred voľbami sme boli svedkami sľubov, že chod obchodu sa zabezpečí.
D. Vojsovičová uviedla, že prebiehajú prvé rokovania na tému, čo budeme
s týmto priestorom robiť, o mesiac povieme výsledok.
J. Hutník pripomenul poslancom, že
do 5. 1. 2019 je potrebné podať majetkové
priznania predsedníčke Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov J. Bobulovej.
Na 2. riadnom zasadnutí MsZ dňa
24. 1. 2019 boli prerokované návrhy zloženia členov jednotlivých komisií pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit, schválili
sa aj noví členovia školských rád v meste.
Poslanci vzali na vedomie novú organizačnú štruktúru mesta a prijali nasledovné
uznesenia:

MsZ vzalo na vedomie
l správu o výsledkoch kontroly v roku
2019, plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Svit v roku 2018
l správu o činnosti Mestskej polície vo
Svite za rok 2018
l informáciu o zmenách v Organizačnom
poriadku Mestského úradu vo Svite s Organizačnou štruktúrou Mesta Svit v zmysle § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
l správu o kontrolnej činnosti Dozornej
rady spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT,
s.r.o., zo dňa 29. novembra 2018

MsZ zvolilo
l členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit:
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: PaedDr. Rudolf Abrahám, Mgr.
Martin Míčka, Ing. Vladimír Zentko
Komisia zdravotná, sociálna, bytová
a verejného poriadku: PhDr. Petronela
Bocková, PaedDr. Rudolf Abrahám, MUDr.
Ivana Švagrovská, PhDr. František Drozd,
PhD., Mgr. Michal Klimko, Ing. Vladimír
Verbovský, Ing. Alena Valeková, Jozef Kalakaj, Ing. Marián Kuruc, Jarmila Soliarová
Komisia finančná, správy majetku
mesta, podnikateľských činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu: Ing.
Ingrid Korenková, Ing. Ján Drobný, JUDr.
Marián Bezák, Ing. Vladimír Zentko, Ing.
Ladislav Jašš, Michaela Horkavá, Magdaléna Dvornická

Komisia školstva, kultúry, športu,
mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna: Mgr. Gabriela Očvárová, Mgr. Eva
Kačmarčíková, Janka Bobulová, Ing. Ivan
Zima, Mgr. Martin Míčka, Mgr. Vincent Seman, Ján Štefko
Komisia výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu: JUDr.
Katarína Štinčíková, MUDr. Ivana Švagrovská, Eduard Cetl, Ing. Ladislav Jašš, Ing.
Branislav Bartko, Ing. Peter Bielak, Ing. Miroslav Čech, Mgr. Radim Tomáš, Mgr. Peter
Liška, Jozef Hulin
Komisia pre Združenie pre občianske záležitosti: Mgr. Ľuboslava Kukurová,
PhDr. Mgr. Marianna Šramková PhD., Mgr.
Mária Smatanová, PhDr. Soňa Andrašová

MsZ konštatovalo
l že v zmysle § 25 ods. 11 a ods. 12
písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zaniklo členstvo v rade
SŠ Mierová 134, Svit primátorke mesta
Ing. Dáši Vojsovičovej

MsZ odvolalo
l v zmysle § 25 ods. 12 písm. h) zákona
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách
škôl nasledovne: SŠ Mierová 134 Svit J. Babčák, PhDr. F. Drozd, PhD., MŠ Mierová 141 Svit - J. Babčák, PhDr. F. Drozd, PhD.
l člena Dozornej rady spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o., so sídlom Štúrova
275/87, 05921 Svit, IČO: 36 816 949: Ján
Babčák, Svit

MsZ delegovalo
l v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zástupcov zriaďovateľa v radách škôl nasledovne: SŠ Mierová
134 Svit - Ing. Vladimír Zentko, PhDr. Mgr.
Marianna Šramková, PhD., Eduard Cetl,
MŠ Mierová 141 Svit - Mgr. Martin Míčka,
Janka Bobulová

MsZ menovalo
l člena Dozornej rady spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o., so sídlom Štúrova
275/87, 05921 Svit, IČO: 36 816 949: PaedDr. Rudolf Abrahám, Svit

MsZ schválilo
l rozpočtové opatrenie č. 1/2019 na
úpravu Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2019
na zmeny rozpočtu z dôvodu pridelenia
účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej
únie a iných prostriedkov zo zahraničia
poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy
a darov, ak darca určí účel daru
l dotáciu spoločnosti Fantázia Svit,
s.r.o., ako zriaďovateľovi SZUŠ Fantázia
na úhradu nákladov tejto školy v súlade
s § 6a zák. 597/2003 Z.z. v z.n.p. pre
rok 2019 vo výške 279 517 € s výplapokračovanie na strane 4
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tou mesačne vo výške 1/12, t.j. vo výške
23 293 € v období február až december
2019 a v mesiaci január 2019 vo výške
23 294 €, so splatnosťou vždy najneskôr
do 28. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca, v závislosti od pripísania podielových daní na účet Mesta Svit. Mesto
Svit si vyhradzuje právo a možnosť túto
dotáciu zmeniť v prípade zmeny výšky
podielových daní pridelených Mestu ako
aj v prípade ďalšej poskytnutej dotácie na
tento účel
l dotáciu spoločnosti Kidsfun, s.r.o., Štôla,
ako zriaďovateľovi Súkromnej materskej školy Kidsfun na úhradu nákladov
tejto školy v súlade s § 6a zák. 597/2003
Z.z. v z.n.p. pre rok 2019 vo výške
48 530 € s výplatou mesačne vo výške
1/12, t.j. vo výške 4 044 € v období február až december 2019 a v mesiaci január 2019 vo výške 4 046 €, so splatnosťou
vždy najneskôr do 28. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca, v závislosti od pripísania podielových daní na účet Mesta Svit. Mesto Svit si vyhradzuje právo
a možnosť túto dotáciu zmeniť v prípade
zmeny výšky podielových daní pridelených Mestu ako aj v prípade ďalšej poskytnutej dotácie na tento účel
l Dodatok č. 10 Zakladateľskej listiny
spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o., so
sídlom Štúrova 275/87, 05921 Svit, IČO: 36
816 949 zo dňa 31. 7. 2007
l úplné znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o., zo
dňa 31. 7. 2007 v znení Dodatkov č. 1 až
č. 10
l Zmluvu o výkone funkcie, ktorého súčasťou je odmeňovanie člena Dozornej
rady BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s.r.o., za
brutto odmenu vo výške 100 € mesačne
l rozpočtové opatrenie č. 2/2019 na
úpravu Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2019
v príjmovej časti ako navýšenie príjmových finančných operácií kategória 450
- doplnenie príjmov z Rezervného fondu a vo výdavkovej časti kapitálového
rozpočtu v kapitole 0620, podprogram
9.2, prvok 9.2.1 na kategórii 710 - spolufinancovanie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy

Komenského vo Svite“ realizovaného
v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13
vo výške 7 483 €
l rozpočtové opatrenie č. 3/2019 na
úpravu Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2019
v príjmovej časti ako navýšenie príjmových finančných operácií kategória 450
- doplnenie príjmov z Rezervného fondu
a vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu v kapitole 0620, podprogram 9.2, prvok
9.2.2 na kategórii 710 - spolufinancovanie
projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Mierová 134,
Svit“ realizovaného v rámci výzvy IROPPO2-SC222-2016-13 vo výške 4 275 €
l poskytnutie dotácie-finančného príspevku z rozpočtu Mesta Svit kapitola
0810, podprogram 11.1 položka 642001
spoločnosti ISKRA SVIT, s.r.o., IČO: 47 144
441 vo výške 50 000 €, občianskemu združeniu Futbalový klub Svit, IČO: 37 936 310
vo výške 20 000 €
l rozpočtové opatrenie č. 4/2019 na
úpravu Rozpočtu Mesta Svit pre rok
2019 v príjmovej časti ako navýšenie príjmových finančných operácií kategória
450 - doplnenie príjmov z Rezervného
fondu Mesta Svit vo výške 13 100 € a vo
výdavkovej časti kapitálového rozpočtu
takto: projektové dokumentácie vo výške
10 000 €, ÚPNM vo výške 3 100 €
l predaj pozemku parc. č. 626/154 o výmere 124 m2 v cene 10 €/m2 spolu 1240 €
do BSM V. Mackovičovi a A. Mackovičovej,
M. Haľamovej 4004/5, 059 85 Štrba - Štrbské Pleso, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo
mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
l predaj priľahlého pozemku k bytovému
domu súpisné číslo 239 na ulici Štúrovej
vo Svite parc. č. 229/431 parcela registra KN C, druh pozemku ostatné plochy
o výmere 56 m2 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytov bytového
domu s nasledujúcou výškou spoluvlastníckych podielov na priľahlom pozemku,
ktoré si budúci nadobúdatelia určili formou dohody, spolu za cenu 185,92 €
l prenájom časti pozemku parc.č. 205/8
o výmere 28,6 m2 vlastníkovi bytu č. 22

v bytovom dome súp. č. 282, v k.ú. Svit, za
nájomné 0,10 €/ 1 m2 / 1 rok, v zmysle zákona č. 182/1993 Z .z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorovako prípad hodný
osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

MsZ zrušilo
l uznesenia MsZ mesta Svit č. 83/2018
zo dňa 21.06.2018, č. 101/2018 zo dňa
27.09.2018 a č. 92/2018 zo dňa 21.06.2018

Interpelácie:
E. Kačmarčíková sa opýtala, či sa nedá
robiť lepšie zimná údržba chodníkov, nie
sú dobre odhrnuté, je na nich ľad.
M. Smatanová takisto interpeluje za
občanov dolnej časti Svitu, sťažujú sa na
zlý stav chodníkov, prosili by o nápravu.
Zaujímalo ju koľko majú TS mechanizmov na údržbu. Pridávajú sa M. Šramková
a I. Švagrovská za mestskú časť Pod Skalkou, chýba posyp.
D. Vojsovičová povedala, že sa začalo
posypom soľou v časti Pod Skalkou. Dostala informáciu, že soľou sa nikdy nesolilo, preto sa upustilo od tejto možnosti
a požiadala Technické služby o posyp kamienkami.
D. Čendula informoval prítomných,
že situácia v rámci zimnej údržby je zlá.
Technické služby nemali k dispozícii mechanizmy, boli pokazené. Momentálne sú
v podstate dva mechanizmy vyčlenené
na prácu, jeden stroj je nepojazdný veľmi
dlho, dali ho opraviť v spoločnosti Chedos, po pár dňoch bol znovu pokazený,
takže pôjde zas na opravu. Termín opravy
ešte nie je známy. TS na opravy kapacity
nemajú. Druhý stroj UNC sa už podarilo
opraviť, odhrnuli sa v prvom rade hlavné
ťahy a odhadzovalo sa aj ručne. Sypač
na chodníky nie je, posypáva sa ručne.
Sú problémy s technikou. Pani primátorke odovzdal správu o stave techniky
a predpokladané potrebné financie. Vie,
že nasleduje nejaký proces schvaľovania a
je potrebné čakať. Budú sa snažiť v maximálnej miere riešiť situáciu.
D. Vojsovičová uviedla, že sa na tom-

Hlasujte a vyhrajte
Pomôžte svojim hlasom každý deň mestu Svit získať možnosť postavenia nového
detského ihriska vo Svite v hodnote 87 000 €.
Hlasovanie prebieha od 14. januára do
28. februára 2019. Ak sa rozhodnete aktívne hlasovať, môžete súťažiť denne o zaujímavé vecné ceny prostredníctvom motivačnej facebookovej skupiny Žihadielko
pre Svit!, kde každý deň ráno bude uverejnený príspevok so stanoveným cieľom
(počtom hlasov), ktorý sa má v daný deň
dosiahnuť a zároveň bude vyhlásená cena,
o ktorú sa bude v ten deň súťažiť.
Kompletné pravidlá súťaže nájdete na www.svit.sk. Hlasovať môžete na
www.zihadielko.sk/ 		
-red-
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to mieste občanom ospravedlňuje.
S vyjadrením a stavom ako sa Technické
služby postavili k zimnej údržbe sa nestotožňuje, je s tým nespokojná. Denne komunikuje s riaditeľom o tejto situácii. Situácia v Technických službách bude riešená.
Konalo sa stretnutie s TS a hľadali sme riešenie, ako ďalej. Zo stretnutia vyplynuli závery a úlohy, ktoré v mesiaci február bude
žiadať zdokladovať od TS. Na nasledujúce
zasadnutie MsZ predloží návrh možného
riešenia. Poprosila o trpezlivosť.
E. Kačmarčíková poprosila o zábradlie
na pravú stranu ku schodom na cintoríne.
D. Vojsovičová poprosila, aby bola táto
požiadavka daná riaditeľovi TS s bližšou
špecifikáciou.
R. Abrahám sa opýtal, v akom stave je
projekt, v ktorom sa má uskutočniť prechod cez hlavnú cestu 1/18 k záhradkám.
Tento úsek je pre prechádzajúcich nebezpečný, z dôvodu vysokej rýchlosti prechádzajúcich áut.
D. Vojsovičová informovala o tom, že
v súčasnosti je pripravená rekonštrukcia
1/18-tky a celej cesty v úseku cez Svit. Momentálne s náčelníkom MsP majú záujem
o stretnutie na vedení správy ciest v Košiciach, na ktorom predložia pripomienky
k projektu. Bude ich zaujímať ako rekonštrukcia prebehne aj v súvislosti s pripravovaným projektom napojenia Hviezdoslavovej ulice a podchodom cez železnicu.
Projektov je rozpracovaných viac, určite
bude po tomto stretnutí všetkých informovať.
J. Drobný požiadal o vysvetlenie, aká
je situácia na ul. P. Jilemnického, projekt
Baba, čo sa týka parkovacích miest. Zároveň sa opýtal aj na to, ako sa môžeme
brániť voči dezinformačnej kampani, ktorá sa objavila rozvešaním nezmyselných
anonymov po sídlisku.
K. Štinčíková povedala, že na vyvesených oznamoch, týkajúcich sa výstavby
nového polyfunkčného domu v objekte
BABA sa objavili nepravdivé informácie. Mestské zastupiteľstvo 25. októbra
2018 uznesením č. 122/2018 schválilo
BUDÚCI predaj priľahlého pozemku (vyvýšená plocha) k nehnuteľnosti postavenej na pozemku parc. č. 379/42, na
ktorom je plánovaná výstavba polyfunkčného domu. Cena priľahlého pozemku
vyplýva priamo zo zákona č. 182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Tento priľahlý pozemok bude v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo
dňa 5.12.2018 predaný až budúcim vlastníkom bytov do podielového spoluvlastníctva (nie zhotoviteľovi stavby), a to až
po splnení podmienok, ktoré stanovuje
zákon č. 182/1993 Z.z. Maximálna cena
priľahlého pozemku k bytovému domu
v meste Svit je podľa legislatívy 3,32 € /
1 m2. Pozemky, o ktorých sa medzi občanmi vedie diskusia, na ktorých majú
byť podľa projektovej dokumentácie
postavené parkoviská, nie sú priľahlým
pozemkom k vyššie uvedenej nehnuteľnosti a neboli a ani nebudú predmetom
budúceho predaja. Mesto v súčasnosti
ani neeviduje žiadnu žiadosť o ich predaj.
22. januára 2019 sa na MsÚ konalo územROČNÍK XVIII - JANUÁR-FEBRUÁR 2019

né konanie, na ktorom sa mohli zúčastniť
vlastníci bytov resp. okolitých nehnuteľností, ktorí prejavia vo veci oprávnený
záujem (tzv. účastníci konania). Oznámenie o termíne územného konania bolo
na úradnej tabuli mesta a na web stránke
mesta zverejnené 28.12.2018. Na územnom konaní sa zúčastnila zástupkyňa
spoločenstva vlastníkov bytov, ktorej bolo
vysvetlené, že k predaju pozemkov na
účel výstavby parkovacích miest nedošlo,
ani nedôjde. Ak budú parkovacie miesta
postavené na pozemkoch mesta, zostanú
verejné a budú naďalej majetkom mesta,
nie vo vlastníctve súkromnej osoby.
M. Bezák navrhol publikovať vyjadrenie do mestských novín. D. Vojsovičová
dodala, že informácia bola publikovaná aj
na facebookovej stránke mesta Svit.
J. Drobný sa opýtal, či nebude riešený
políciou nejaký postih za šírenie nepravdivých správ.
D. Vojsovičová odpovedala, že mesto
má možnosť využitia inštitútu proti šíreniu poplašnej správy. Zvažovala sa aj táto
možnosť, zatiaľ sa k tomu nepristúpilo.
Verí v to, že informovanosťou občanov zo
strany mesta a poslancov dáme veci na
pravú mieru. Ak by sa to opakovalo, neskôr to možno využijeme.
I. Švagrovská tlmočila opakovanú
otázku občanov, či sa v časti Pod Skalkou otvorí prevádzka potravín. Požiadala
o informácie aj písomnou formou, aké
kroky mesto podniká, aby sa tento obchod znovu otvoril.
D. Vojsovičová odpovedala, že stále
máme záujem na tom, aby sa potraviny
v mestskej časti Pod Skalkou otvorili. Je
ale potrebné prejsť legislatívou, cez hygienu a pod. Až keď budeme mať všetko povolené od príslušných inštitúcií, budeme
si stopercentne istí, že môžeme do toho
ísť. Verí, že budúci mesiac bude informovať o termíne.
V. Zentko sa opýtal, aký je časový horizont odovzdávania bytov v novej nájomnej bytovke žiadateľom.
D. Vojsovičová uviedla, že momentálne sa zastavili práce v okolí stavby, pretože na stavebné práce sú potrebné plusové
teploty. Práce vo vnútri pokračujú. Absolvovala stretnutie so zástupcom investora,
od ktorého bude táto bytovka odkupovaná. Dohodli sa na 5.2.2019, kedy bude
prebiehať kontrolný deň, kde sa presvedčí
o reálnom stave stavby. Zo strany investora je zámer začať s prácami v exteriéri
v marci, apríli, keď to počasie dovolí. Stavba sa preberie až vtedy, keď sa presvedčíme o tom, že bude bez závad.
V. Zentko sa opýtal, prečo na mestskej
stránke nie sú k dispozícii zápisnice z MsZ
z minulého funkčného obdobia.
D. Vojsovičová odpovedala, že v októbri 2018 bola podpísaná zmluva o vytvorení novej webovej stránky. Zatiaľ nová
stránka nie je. Žiadalo sa o vyjadrenie firmy Galileo corporation, ktorá zabezpečuje zmenu. Boli poslané pripomienky.
Z toho dôvodu aktualizácia stránky je
v úspornom režime. Čaká sa na preklopenie zo starej stránky do novej, ktoré je
manuálne.

S. Pjaták odpovedal, že pripomienkovanie už prešlo, ale neopravili všetko, čo
sme žiadali, tak ešte musíme byť trpezliví,
aby tá stránka bola funkčná a bezchybná.
Čo sa týka zápisníc MsZ z minulých období, tak tie sú zverejnené na starej stránke
od roku 2003. Cesta k nim je: Mesto /Dokumenty MsZ/Archív/.
E. Kačmarčíková sa opýtala, ako je to
s reštauráciou v Dome kultúry, kedy prebehne verejná súťaž a pod.
D. Vojsovičová odpovedala, že dnes
na MsZ bola schválená Finančná komisia. Podmienky verejnej súťaže musí
stanoviť práve táto komisia. Mesto má
záujem o to, aby reštaurácia fungovala. V rozhlase bola vyhlásená verejná
obhliadka priestoru v DK. Prišli piati uchádzači. Mohli si pozrieť v akom stave sú
priestory. Keď stanoví komisia podmienky, môže byť vyhlásená verejná súťaž. Ak
mesto nájde seriózneho záujemcu a MsZ
ho schváli, tak bude môcť byť reštaurácia
v blízkej dobe otvorená.
E. Cetl povedal, že v mesiaci december
bola nainštalovaná nová pekná vianočná
výzdoba. Opýtal sa ale, prečo nebola použitá vo zvyšných častiach Svitu a časti Pod
Skalkou stará výzdoba, ktorá môže byť
ešte funkčná.
D. Čendula odpovedal, že spôsob výzdoby bol určený predchádzajúcim vedením, a to umiestnením na hlavných uliciach okolo dôležitých inštitúcií vo Svite.
Stará výzdoba je z veľkej časti nefunkčná,
ale nemá presný prehľad o funkčnosti.
D. Vojsovičovú zaujímalo, koľko kusov
výzdoby sa zakúpilo za 10 000 €, ktoré
boli schválené v minulom roku, aby sme
tento rok mohli zareagovať a vyčleniť si
financie na ďalšiu novú výzdobu a samozrejme aj vyčlenenie ďalších lokalít
v meste. Požiadala riaditeľa TS o inventúru stavu starej výzdoby a predloženie cenovej ponuky na doplnenie vianočného
osvetlenia v termíne do júnového zasadnutia MsZ.
M. Míčka sa opýtal, ako je to s parkoviskom pri futbalovom štadióne, či tam budú
môcť parkovať aj bežní občania, nielen
vlastníci bytov.
S. Belobrad odpovedal, že parkovisko
pri novej bytovke je riešené tak, že počet
parkovacích miest má vytvoriť investor
bytovky, nie je tam riešené obmedzenie.
Ku počtu parkovísk sa môže vyjadriť dodatočne písomne.
K. Štinčíková odpovedala, že pozemky
na ktorých budú stáť parkoviská sú zazmluvnené zmluvou o vecnom bremene
s tým, že keď budú parkoviská dokončené, všetky sa odovzdajú do vlastníctva
mesta bezodplatne a budú to verejné parkoviská.

V diskusii:
D. Vojsovičová informovala prítomných, že pred MsZ prebehla obhliadka
budovy MsÚ s poslancami. Mali možnosť
sa presvedčiť o obsadenosti jednotlivých
miestností a o uskutočnených prácach
po výmene okien. Poprosila poslancov,
pokračovanie na strane 6
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aby do 10.2.2019 mailom dali návrhy, ako
a ktorými inštitúciami by mohli byť voľné
priestory v budove obsadené. Fotodokumentácia a materiál z obhliadky bude dostupný aj pre občanov mesta na webovej
stránke.
Ďalej informovala o tom, že 26.1.2019
o 13.00 h sa bude konať na ľadovej ploche
za Mladosťou karneval na ľade. Pochválila
Centrum voľného času a TS, ktoré spolu
s deťmi sprevádzkovali klzisko.
Pozvala prítomných 28.1.2019 o 9.00
na MsÚ na stretnutie k aktuálne rozpracovaným projektom, na ktorých mesto
pracuje.
Informovala o tom, že 28.1.2019
o 13.30 h sa uskutoční kladenie vencov pri
pomníku a o 15.00 novoročné stretnutie
seniorov
Taktiež informovala o plánovanom plese mesta Svit, ktorý sa uskutoční 1.3.2019
o 18:00 h v Spolcentre.
Požiadala o spoluprácu pri hlasovaní za projekt obchodného reťazca LIDL,
o detské ihrisko Žihadielko. Zároveň poďakovala Eve Žoldákovej a tímu aktívnych
mamičiek za iniciatívu.
I. Zima povedal, že pri rozoberaní rozpočtu na r. 2019 na akciu Horal je plánovaných 1 000 €. Na základe toho, poprosil
o možnosť premietnuť video, ktoré má
ambíciu zosumarizovať 18 rokov cyklomaratónu Horal. Po skončení videa porozprával o zámeroch v budúcnosti, aby mali
prítomní predstavu o tomto podujatí. Je
tu možnosť do budúcna usporiadať majstrovstvá sveta vo Svite, čo je ale finančne
veľmi náročné a je na zváženie, či je vôbec
možné o tomto rozmýšľať a či by to mesto
Svit zvládlo.		
JH, MB

Obrí adventný veniec v Podskalke

Mesiac december je nielen mesiacom plným očakávania príchodu vianočných
sviatkov, ale je typický krátkymi dňami a dlhými večermi. Pre starších ľudí je to
zlé obdobie, vtedy sa cítia osamelí a nepotrební. Aj z tohto dôvodu ma napadla myšlienka zorganizovať akciu, na ktorej by sa zúčastnili aj starší ľudia. Urobiť
veľký adventný veniec a štyri nedele osláviť na námestí pred kultúrnym domom.
Keďže mám skúsenosť s tvorbou
adventných vencov, chcela som urobiť „mega“ veniec. Vybrali sme ideálne
miesto, zapojili svoje šikovné ruky do
práce a veniec bol na svete. Nakoniec
sme ho ozdobili výrobkami z tvorivej
dielne klubu dôchodcov Bôrik a detí
z miestnej materskej školy. Počas štyroch
adventných nedieľ sme sa postupne stretávali vždy o piatej večer pri rozsvietení
sviec. Pri symbolickom rozsvietení boli
prítomní farári všetkých troch svitských
cirkví a v poslednú adventú nedeľu zavítala medzi nás aj primátorka mesta
D. Vojsovičová. Ku kultúrnemu programu prispel aj M. Škvarek, recitátorky
Ľ. Valušová, M. Rekeneiová, I. Čírská
a J. Bobulová. Spievali sa koledy a rôzne
vianočné piesne. Svojím spevom prispeli
aj manželia Adamcovci, K. Očvárová, ženy
z klubu dôchodcov Bôrik, Podtatranskí
Alexandrovci, P. Kohút zahral na lutne,
E. Horniak a M. Voščeková na harmonike
a V. Zentko na husliach. O občerstvenie
sa postarali žienky z klubu dôchodcov,
cvičenky z aerobiku a Únie žien. Domáce čerstvé koláče, chlebíky s masťou
a cibuľou chutili všetkým, malým aj veľkým. V zimnej atmosfére zahrial dobrý grog a vianočný punč. Pri príprave
akcie boli nápomocní aj miestni dobrovoľní hasiči, pohostinstvo Pištolník

Ako to naozaj je
Vážení Sviťania, na základe viacerých podnetov vyplývajúcich
z oznamov, ktoré sa objavili v bytových domoch a týkajú sa výstavby nového polyfunkčného domu v objekte BABA, si dovoľujeme vysvetliť danú situáciu, ktorá vznikla.
Mestské zastupiteľstvo 25. októbra
2018 uznesením č. 122/2018 schválilo BUDÚCI predaj priľahlého pozemku (vyvýšená plocha) k nehnuteľnosti postavenej
na pozemku parc. č. 379/42, na ktorom
je plánovaná výstavba polyfunkčného
domu. Pozemky, ktoré sú vyznačené na
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fotografii, nie sú priľahlým pozemkom
k vyššie uvedenej nehnuteľnosti a neboli
a ani nebudú predmetom budúceho predaja. Mesto v súčasnosti ani neeviduje
žiadnu žiadosť o ich predaj.
K tomu, aby mohli byť parkovacie
miesta k bytovému domu vybudované na
pozemkoch vo vlastníctve
mesta, zhotoviteľ stavby potrebuje k stavebnému konaniu vlastnícke alebo tzv. iné
právo k predmetným pozemkom (napr. vecné bremeno).
Mesto doposiaľ vyznačené
pozemky nikomu nepredalo, ani nezriadilo iné právo,
ktoré by zakladalo zhotoviteľovi stavby oprávnenie
vybudovať na predmetných
plochách parkoviská. Bude
to možné až na základe žiadosti stavebníka prerokovanej v príslušných komisiách

a Technické služby mesta Svit.
Na záver programu bolo čerešničkou
na torte vystúpenie členov Svittasenioru
v scénke s názvom Svätá rodina, v ktorej
odzneli rôzne koledy a história zrodenia
Božieho syna. Na záver sme spoločne
zaspievali nestarnúcu pieseň Tichá noc.
Pri rozchode sme si popriali požehnané Vianočné sviatky s predsavzatím, že
v tejto krásnej akcii budeme pokračovať
aj ďalšie roky.
Ľudka Ilavská
a následne schválenej poslancami Mestského zastupiteľstva. Tento proces však do
dnešného dňa neprebehol.
Zhotoviteľ stavby je povinný v stavebnom konaní preukázať sa vybudovaním
dostatočného počtu parkovacích miest.
Táto podmienka zabezpečí súčasným
obyvateľom danej lokality, že existujúce
parkovacie miesta nebudú zabraté novými obyvateľmi, dôjde k zvýšeniu počtu
parkovacích miest, čo zabezpečí komfortnejšie parkovanie. Po dostavbe objektu
a vybudovaní parkovísk budú novovybudované parkovacie miesta naďalej VEREJNÝMI a budú naďalej majetkom mesta, nie
vo vlastníctve súkromnej osoby.
Budúca cena priľahlého pozemku (vyvýšená plocha) vyplýva priamo zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov. Tento priľahlý
pozemok bude v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 5.12.2018 PREDANÝ až BUDÚCIM VLASTNÍKOM BYTOV
do PODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA
(nie zhotoviteľovi stavby), a to až po splnení podmienok, ktoré stanovuje zákon č.
182/1993 Z. z. Maximálna cena priľahlého
pozemku k bytovému domu je podľa legislatívy 3,32 €/1 m2. Na základe uvedeného sa tak žiadny predaj pozemkov doposiaľ neuskutočnil, ani nemohol uskutočniť.
-redINFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

ČO JE NOVÉ NA SOŠ?
Olympiáda zo slovenského
jazyka a literatúry

Mikulášsky volejbalový
turnaj o majstra školy

Sériu školských kôl jazykových olympiád sme 4.12.2018 ukončili olympiádou
zo slovenského jazyka a literatúry. V našej materinskej reči si svoje sily zmeralo
spolu 15 žiakov. Písomnú časť, v ktorej
súťažiaci preukázali nielen svoje teoretické vedomosti, ale aj praktické schopnosti
pri práci s textom, nasledovala ústna časť,
v ktorej si naši žiaci vyskúšali úlohu diskutérov. Po sčítaní bodov sme mohli nielen
k meninám, ale aj k 1. miestu zablahoželať Barbore Kyselovej (3.A). Na krajskom
kole v Prešove nás spolu s ňou bude
reprezentovať aj Simona Bányacskiová
(2.A), ktorá skončila na druhom mieste.
Tretie miesto z minulého roku obhájila
Paula Lazorová (4.A).

Tradičný volejbalový turnaj zmiešaných družstiev o majstra školy sa uskutočnil 5. decembra 2018. V histórii SOŠ sa
v poradí 13. ročníka zúčastnilo 9 družstiev,
ktoré si zmerali svoje sily o postup do finále. Bojovalo sa v troch skupinách a do finále
postupovali víťazi skupín. Víťazmi sa stala
a titul majstra školy získala 4. B. Na druhom
mieste skončili dievčatá a chlapci zo 4. A
a tretie miesto si vybojovala 3. B. Hlavné
v tomto turnaji však nie je víťazstvo, ale zábava, dobrá nálada a športové nasadenie,
ktoré preukázali všetky družstvá.

Mikuláš pre učiteľov
Firma FALKE Slovakia, s.r.o., sa postarala o milé prekvapenie pre našich pedagógov. A práve na Mikuláša! Tie taštičky
(viď foto) neboli prázdne - každý si v tej
svojej našiel krásne ponožky. S firmou
sme vstúpili od 1.9.2018 do systému duálneho vzdelávania a aj z tohto ich kroku
vidno, že sa stará nielen o našich „dualistov“, ale aj o pedagógov. ĎAKUJEME!
ROČNÍK XVIII - JANUÁR-FEBRUÁR 2019

a marketing, v ktorých máme monopolné zastúpenie v širokom okolí. Výchovno
- vzdelávací proces zabezpečuje 100%-ne
kvalifikovaný pedagogický zbor. Môžeme
ponúknuť bohatú projektovú činnosť - stačí sa len pozrieť na našu webovú stránku.
Mimoškolské aktivity a krúžková činnosť
umožňujú všetkým záujemcom zdokonaľovať svoje schopnosti a zručnosti.
Ale späť ku DOD. Taký počet návštevníkov sme ešte nezažili! Prišlo približne 170
žiakov a ich rodičov z blízkeho aj vzdialeného okolia. Nádhera! Mňa osobne ale viac
teší, že sme sa mali čím pochváliť. Síce stará „baťovská“ budova, ale čisté a upravené

Úspešní častníci Olympiády slovenského
jazyka a literatúry

Podujatie, o ktoré má záujem vždy
nielen veľa žiakov zo základných škôl,

priestory, milá atmosféra a úsmev! Tak by
to malo byť v každej vzdelávacej inštitúcii.
Ústretovosť učiteľov, spokojnosť žiakov
a snaha vychádzať si v ústrety.
Bola som na všetkých hrdá - na kolegov,
ktorí všetko zabezpečili, na žiakov, ktorí pri
všetkom pomáhali.
Myslím, že všetci, ktorí nás navštívili,
vrátane našich hostí - novozvolená primá-

ale aj ich rodičia. My sme síce stanovili
termín DOD na 11.12.2018, ale radi privítame ľudí, ktorí majú záujem vzdelávať
sa u nás v akýkoľvek deň. A čo môžeme poskytnúť? Je toho naozaj dosť, veď
naša škola má svoje korene v roku 1939 v Baťovej škole práce a nesie čestný názov Stredná odborná škola polytechnická
Jana Antonína Baťu. V súčasnosti poskytujeme vzdelávanie v odboroch chémia,
polygrafia, doprava, textil a odevníctvo

torka Dáša Vojsovičová, zástupca vedúceho
odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja Mgr. Juraj Kredátus, zástupcovia firiem Chemosvit, a.s., FALKE Slovakia
a Chemosvit Fibrochem, a.s., odchádzali od
nás s dobrým pocitom, že vo Svite existuje
škola, ktorá má čo ponúknuť. Na tom máte
zásluhu najmä VY - kolegovia a študenti.
A za to všetko Vám patrí ĎAKUJEM!
Petra Križanová, Eva Nebusová
Foto: Ján Jahoda

Deň otvorených dverí
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Deň otvorených dverí
– deň plný nápadov...

V Základnej škole na Komenského ulici sme opäť po roku privítali
našich priaznivcov, rodičov, starých rodičov či bývalých žiakov. Stalo
sa tak počas tradičného Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil
v stredu 19. decembra 2018.
Všetci návštevníci našej školy - a prišli
naozaj v hojnom počte, si mohli počas
tohto dňa prezrieť jej priestory a pokochať sa vianočnou výzdobou. Najväčším
lákadlom pre rodičov však bola určite
možnosť stať sa súčasťou vyučovacích
hodín, na ktorých sa sami mohli presvedčiť o tom, ako sa ich ratolestiam darí. Nás
veľmi potešilo, že mnohí z nich ocenili
prácu pedagógov.
Školská geografická konferencia je tiež
súčasťou DOD. Na konferencii odzneli zaujímavé príspevky z celého sveta, ktoré

odprezentovali žiaci 2. stupňa. V tento
deň sa priestory telocvične zmenili na
veľkoobchod hračiek, kníh, ručných výrobkov, či domácich koláčov, pretože je
už tradične spojený s charitatívnou burzou, ktorou sme všetci spoločne svojím
srdcom prispeli na dobrú vec pre Samka
Salaja, Natálku Kučerovú, podporili akciu
UNICEF a Adopcia srdca.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás navštívili
a najmä za ich podporu.
Mgr. Bibiána Javoreková
a kolektív ZŠ Komenského

Výťažok z charitatívnej burzy odovzdala riaditeľka základnej školy rodičom Samka a Natálky
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Krásny úspech
z okresného kola
Šalianskeho Maťka
Na okresné kolo Šalianskeho
Maťka, ktoré sa uskutočnilo dňa
23. januára v priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade,
postúpili z našej školy traja žiaci:
v I. kategórii (2. - 3. ročník) Janko Dratva z 3. A, v II. kategórii
(4. - 5. ročník) Jakubko Madanský zo 4. B a v III. kategórii (6. - 7.
ročník) Bianka Antalová zo 7. B.
Ako každý rok bola konkurencia opäť
veľmi silná, na súťaži sa prezentovali so
svojimi prednesmi žiaci všetkých popradských škôl a škôl z okolitých miest
a obcí. Odzneli povesti z regiónu, ale aj
z iných oblastí Slovenska - na povesti je
Slovensko skutočne bohaté. Mnohí súťažiaci boli v krojoch, čo celý ich prednes
podčiarklo a ozvláštnilo. Tento rok bol
pre našich súťažiacich veľmi priaznivý.
V I. kategórii Janko získal 3. miesto a v III.
kategórii Bianka 1. miesto, a bude našu
školu reprezentovať v krajskom kole. Jej
vtipná povesť z Liptova, ktorú predniesla
ako skutočná ľudová rozprávačka, si získala uznanie nielen porotcov, ale aj prítomných súťažiacich a ich učiteľov.
Všetkým našim reprezentantom chceme veľmi pekne poďakovať za námahu,
ktorú vynaložili pri učení a cibrení textu, za prejavenú odvahu a ochotu „ísť
s kožou na trh“, a dúfame, že aj na budúci
rok získajú niektoré z prvých troch miest.
Bianke zvlášť držíme palce, aby sa jej darilo v krajskom kole.
Ing. Helena Bachledová
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

CVČ ďakuje
za spoluprácu v roku 2018
Centrum voľného času vo Svite v rámci hodnotenia aktivít a spolupráce za uplynulý rok 2018, chce týmto poďakovať vedeniu mesta Svit za angažovanie sa do rôznych akcií a aktivít v meste počas
celého roka 2018. Ďakujeme všetkým členom záujmových útvarov
v CVČ a hlavne ich vedúcim, ktorí obetujú počas celého roka svoj
voľný čas a venujú sa týmto deťom a mládeži.
Ďalej patrí veľké ĎAKUJEME všetkým
členom Jednoty dôchodcov, aj ich rozčleneným skupinám pod vedením Miroslava Jurčáka, Alexandra Tokára a Jozefa
Kalakaja. Veľmi si vážime ich celoročný
záujem o nás a našu vzájomnú spoluprá-

cu. Spolu s členmi CVČ- Mládežníckeho
parlamentu, sme sa naučili, ako vnímať
požiadavky a pomoc zo strany starších.
Celý rok bol v rámci spolupráce zaujímavý a pestrý. Vďaka tejto staršej generácií
občanov mesta Svit a členom Slovenské-

E-twinning
a rovesnícke vyučovanie

Čas vianočných prianí, kúziel a darčekov je už za nami, ale spomienky v nás zostali. O to viac to platí pre žiakov na Základnej škole na
Komenského ulici. Spestrili sme si ho v rámci hodín anglického jazyka rôznymi aktivitami, o ktoré by sme sa chceli s Vami podeliť.
Naši milí tretiačikovia boli na zaujímavej hodine tzv. rovesníckeho vyučovania angličtiny u starších deviatakov. Tí
im pripravili štyri zaujímavé aktivity na
tému vianočnej pesničky o Rudolphovi. V rámci nich sme sa popasovali s anglickým pexesom, vytvorili sme si soba
s tradičným červeným nosom, vylúštili
tajničku a prečítali zaujímavé informácie
o Vianociach. Odmenou pre všetkých
boli žiarivé očká našich najmenších a zistenie, že práca učiteľa je náročná.
Ani naši piataci nezaostali. Zapojili sme
sa do medzinárodného projektu e-TwinROČNÍK XVIII - JANUÁR-FEBRUÁR 2019

ho zväzu protifašistických bojovníkov,
Klubu Absolventov Baťovej školy, sme sa
naučili, čo znamená participácia. Spolu
sme sa podieľali na rôznych aktivitách
kultúrneho, aj športového charakteru.
Veríme, že naša spolupráca sa bude aj naďalej rozvíjať a pokračovať.

ning pod názvom Tvorba vianočných
pohľadníc. A tak naše rozmanité a nádherné pohľadnice putovali do rôznych
kútov sveta - do Francúzska, Španielska,
Fínska, Chorvátska a Českej republiky. Určite sme našich zahraničných kamarátov
potešili, pretože sme dostali množstvo
pohľadníc s vianočnými želaniami.
Veríme, že žiakov aktivity nielen zabavili, ale aj veľa naučili. Prajeme Vám krásny fašiangový čas a už teraz sa tešíme na
pokračovanie našich aktivít v rámci projektov.
učiteľky AJ

Poďakovanie patrí aj členom Domu
opatrovateľskej služby vo Svite a dennému stacionáru. Od septembra 2018 sme
sa snažili v dopoludňajších hodinách
prostredníctvom tvorivých manuálnych
zručností spríjemniť klientom strávený
deň v tomto zariadení. Ďakujeme za vrelé prijatie a radosť v očiach, ktorá je pre
nás posuvom vpred a nás nabáda prichádzať medzi nich s novými nápadmi, ktoré
spolu zrealizujeme. Tešíme sa na ďalšie
spoločné stretnutia počas tvorivých dní.
V neposlednom rade chceme poďakovať aj miestnym ZŠ a MŠ, SOŠ polytechnickej J. A. Baťu, Mestskej knižnici a všetkým zložkám a obyvateľom mesta, za ich
záujem o nás a naše aktivity.
Týmto by sme chceli zároveň pozvať
ďalších záujemcov, aby sa stali novými
členmi CVČ a našli si to pravé „orechové“ a ušité na mieru, podľa ich predstáv
a požiadaviek. Môžeme a chceme ponúknuť aj aktivity a rôzne akcie pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke
v dopoludňajších hodinách počas celého
týždňa. Takáto ponuka tu už pred časom
bola, preto by sme ju chceli znovu oživiť
a povzbudiť mladé mamičky, aby sa nebáli prísť k nám do CVČ a zavolali aj svoje
priateľky s deťmi tam, kde si sami môžu
naplánovať a vyskladať plán svojich aktivít. My im v tom radi pomôžeme!
Príďte medzi nás, spolu vytvoríme
dobré podmienky a aktivity pre všetky
vekové kategórie a správne fungovanie
CVČ vo Svite. Tešíme sa na vaše podnety
a požiadavky v novom roku 2019.
JK
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Štedrá večera pre dušu
- exkluzívny koncert učiteľov

Fantázie

Kúsok zo svojho umenia by mohli učitelia dopriať v podobe koncertu každý rok. Hovorí sa, že vraj ten čo vie, tak je slávny muzikant
a ten čo nevie, tak učí. No je to veľký omyl a predvianočný koncert
bol dôkazom, že učitelia sú skutoční umelci. Vo Fantázii sa udiala
jedna vzácnosť. Kolektív sa svojou výnimočnosťou stáva akýmsi
magnetom pre vzácnych ľudí, ktorí sem vždy radi zavítajú.
Učitelia tu nielen učia, no na pódiu sú
ako ryby vo vode, a to, že hrávajú, koncertujú a neustále sa zdokonaľujú vo
svojom umení hry, keďže niektorí sú aj
multiinštrumentalisti, to je poklad, vďaka
ktorému vieme byť i lepšími vo výchove
ďalších umelcov. Učíme a aj nás to učí.
Pokore, obetavosti, pracovitosti, láske.
O tom hudba je. Nešetrím slovami chvá-

ly, spievam nadšením a som na nás hrdá,
že každý výplod Fantázie v podobe koncertu je s veľkým zanietením a od srdca. Na tom predvianočnom sa na pódiu
v Dome kultúry stretli znamenití umelci
a vzácni hostia, ktorí prišli do malého Svitu,
lebo vedia, že to, čo vytvárame je s láskou
a je to práve kvôli vám, kvôli tým čo nás neustále inšpirujú, kvôli žiakom, ktorí sa vďaka

hudbe môžu stať ľuďmi vnímajúcimi krásu,
čo sa dnes často prehliada. Na javisku sa
udiala jedna vzácnosť. Učitelia hrali spolu.
Boli sme ako jedna rodina, hudba nabrala
spoločný dych a kúzlo súznenia duší sa prenieslo až k publiku. Ďakujeme za potlesk
v stoji. Bol to koncert, čo otvoril naše srdcia, šepotom sa vkradol aj do tých vašich
a umenie zaklopalo na dušu. Vy ste otvorili.
Láska, pracovitosť, obeta, pokora. Učiteľ je
umelec. Umeniu učí, umenie rozdáva. Vo
Svite svit hviezd dopadol na javisko a my
sme im ten jas jednoducho poslali späť.
V podobe hudby, vášho potlesku, ochotní
v našom malom meste robiť zázraky, verím
že aj anjeli sa započúvali. Boli ste s nami
v tom svete hudby, harmónie, tam kde má
každá nota svoje miesto, tak ako každý človek má miesto na tomto svete. Pohladenie
hudbou, slovom básnika Vladislava Vaľka,
spojenie živej hudby a tanca, rytmu na
bicie v podaní Mateja Richtarčíka, skvelého muzikanta Tomáša Kokyho, jeho huslí,
kontrabasu, Jozefa Štrbku s akordeónom,
anjelskej flauty Viktórie Skokanovej, krásneho spevu sopranistky Miriam Trembáčovej, klavíra v podaní Andrejky Dzurillovej,
Michala Konečného a jeho skvelej basgitary, rozozvučali sa i struny pod rukami
Tomáša Tabáčeka spolu s prvým vystúpením našich najmenších tanečníkov pod
vedením Margaryty Panchenko.To všetko
vďaka vám a pani riaditeľke, ktorá túto
školu diriguje s dôverou vo svoj orchester,
z ktorého dokáže vyčariť najkrajšiu melódiu. Snáď sa nám podarilo zasvietiť aj vo
vás to pravé umelecké svetlo. Príďte si ho
načerpať na našich koncertoch. Máme ho
dosť pre všetkých.		
Monika P.

Klzisko ožilo

Napriek spočiatku nie veľmi priaznivému počasiu sme sa my, členovia Mládežníckeho parlamentu fungujúceho pod záštitou Centra voľného času,
odhodlali pustiť do vytvorenia ľadovej plochy pri bytovom dome Mladosť.
Naše pocity boli úžasné, pretože sme chceli vytvoriť niečo pre vás.
I keď nás trápilo nepriaznivé počasie
a odmäk, ktorý nastal a urobil nám veľké
škody, tak sme sa nevzdali a bojovali s tým.
Bola to pre nás veľká výzva, pretože sme to
robili po prvýkrát a nevedeli sme, čo máme
očakávať. Príprava vyzerala asi takto: odhŕňali sme sneh, ktorý napadol cez noc, potom sme celú plochu vyzametali a vďaka
Technickým službám mesta Svit, ktoré nám
poskytli pomoc, sme postupne polievali
celú plochu.
Už keď sme boli skoro hotoví, tak nám
počasie pripravilo nepríjemné prekvapenie. Prišiel odmäk, ktorý narobil na ľade
veľké škody. Klzisko bolo v katastrofálnom
stave a museli sme začínať úplne odznova. Boli sme z toho sklamaní, ale povedali
sme si, že aj napriek tomu sa nevzdáme
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a dokončili sme to, čo sme začali. Vďaka našej trpezlivosti a úžasnej spolupráci, sa to
konečne podarilo a mohli sme sa pustiť do
pripravovaných akcií spolu s CVČ.
Prvým spoločným podujatím bolo KORČUĽOVANIE NA ĽADE pre všetky generácie, kde sme ponúkali teplý bylinkový čaj
a sladkú pozornosť. O týždeň na to, sme
prišli s nápadom uskutočniť KARNEVAL NA
ĽADE, ktorý sa konal v sobotu 26. januára.
Pre deti boli pripravené rôzne súťaže spolu
s občerstvením pre všetkých zúčastnených.
Najkrajšie masky boli odmenené krásnymi
cenami. Za túto veľkú zábavnú akciu, ktorú sme organizovali spolu s CVČ, by sme sa
chceli poďakovať našej koordinátorke Janke Koreňovej, bez ktorej by sme to nezvládli a veľká vďaka patrí aj Mestskej knižnici

a Technickým službám mesta Svit, ako aj
ostatným, ktorí nám podali pomocnú ruku.
Chceme sa poďakovať všetkým rodičom a
dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli priložiť
ruku k dielu, aby sme mohli túto našu výzvu
zvanú „klzisko“ zrealizovať.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a na
kopu úžasných akcií s vami.
Mládežnícky parlament Svit
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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Vianočný dar lásky
Niekto raz povedal, že Vianoce nie sú ani tak veľmi o otváraní darčekov ako o otváraní sŕdc. O pravdivosti tohto motta sme mali možnosť presvedčiť sa aj počas organizovaní niekoľkých školských aktivít. Čas do Vianoc sme sa pokúsili prežiť trochu nezvyčajne.
Začali sme ho aktivitou Obrátený advent. Žiaci namiesto toho, aby si každý deň
otvárali okienko s čokoládkou v adventnom kalendári, „okienka“ denne zapĺňali

sladkosťami, ktorých sa dokázali vzdať. Tie
sa stali prekvapením k vianočnej pohľadnici, ktorú sme už po štvrtýkrát pripravovali
pre našich priateľov z CSS v Batizovciach.

Predvianočnou aktivitou bola aj potravinová zbierka Vianočné kilečko. Zistili
sme, že pre mnohých z nás úplne bežné
potraviny, ako kilo múky či balíček cestovín, môžu byť častokrát pre iných veľmi
vzácne. Počas mesiaca december mali
možnosť žiaci a zamestnanci školy prinášať do školy akýkoľvek druh trvanlivých
potravín. Celkovo s dvoma stovkami kilogramov potravín sa nám podarilo vyčariť úsmev na tvárach niekoľkým rodinám
z CSS v Batizovciach - Útulok Svit.
A o tom, že naše deti ako aj ich rodičia majú obrovské srdcia a konať dobro
je pre ne príťažlivé, sme sa presvedčili aj
počas organizovania Vianočného jarmoku dobra, ktorý sa konal v priestoroch
našej školy už šiestykrát. Srdiečko hlinené, medovníkové, vyšívané či čipkované,
drevený koník, mydielko, sviečka, chutný
koláčik, vianočné oblátky či iné prekvapenia potešili nás či našich blízkych. Dobročinným výťažkom 875 eur máme tak
možnosť opäť pomôcť a aspoň trošičku
spríjemniť nový rok niekomu, kto to potrebuje.
Drahé deti, milí rodičia, otvoriť naše
srdcia sa nám podarilo vďaka našej spolupráci. Zo srdca ďakujeme.
Ing. Elena Berezovskijová

Kamenný
herbár zaujal

Bielo - modré Tatry

Tretiu januárovú sobotu členovia záujmového útvaru Prechádzky prírodou
CVČ Svit opäť zavítali do Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. Prezreli si paleontologickú výstavu Kamenný herbár.
Skúsili si prácu archeológov hľadaním
modelov skamenelín trilobitov v piesku
a prezreli si nálezy paleontológov, ako
i vytvorený druhohorný prales. Upútal
ich aj model obrovskej stehennej kosti dinosaura. V závere si pozreli rastliny
v skleníkoch a zvieratá v mini zoo, kde im
trefný komentár poskytol ochotný pracovník Ing. Gregorek, PhD.
Text a foto: RNDr. Danica Božová

Bielo-modré Tatry s podtitulom Zimná krajina našich veľhôr na pohľadniciach je názov výstavy, ktorej vernisáž sa konala v závere januára 2019 v Starom Smokovci v Múzeu tatranskej kinematografie
a fotografie sídliacom vo vile Alica.
Po úvodných slovách Ivany Figovej si
návštevníci pozreli film Biela tvár Slovenska z archívu tohto múzea, v ktorom sú
zachytené Tatry v roku 1970, keď boli dejiskom svetového šampionátu v lyžovaní.
Účastníci vernisáže si mohli pozrieť
fotografie autorov Viliama Malíka a Ivana
Bohuša i pohľadnice zberateľov Michala
Sýkoru a Andreja Janovského, ktoré zaROČNÍK XVIII - JANUÁR-FEBRUÁR 2019

chytávajú Tatry od roku 1905 až po súčasnosť.
Výstava Bielo-modré Tatry upúta pozornosť návštevníkov všetkých vekových
kategórií od školákov až po dôchodcov.
Zaujala i členov záujmového útvaru Prechádzky prírodou CVČ Svit. Záujemcovia
si ju môžu pozrieť až do Veľkej noci.
Text a foto: RNDr. Danica Božová
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Keby sa tak dalo
vrátiť ten čas.
Dotknúť sa Ťa dlaňou
a počuť zas Tvoj hlas.
Že sa rana zahojí,
je len klamné.
Nám bolesť v srdci ostala
a tiché spomínanie.
Dňa 3. januára 2019 sme si pripomenuli
20. výročie od smutnej chvíle, keď nás
navždy opustila naša milovaná manželka,
mamička, babka

Helena Kazimírová.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéra Alena a syn Tóno s rodinami.

Ťažko sa nám
s Tebou lúčilo,
ťažko je bez Teba byť,
láska však smrťou
nekončí a v našich
srdciach budeš ďalej žiť.
Dňa 7. februára sme si pripomenuli
5. výročie, čo nás navždy opustila
moja manželka, naša mamička,
stará a prastará mamka

Dňa 10. februára 2019 sme si pripomenuli
10 rokov od chvíle, keď sme sa navždy
rozlúčili
Dňa 11. februára uplynulo 5 rokov,
čo od nás vo veku 78 rokov
odišiel do večnosti môj drahý manžel

Július Mlynský.

Odišiel si náhle,
bez slovka rozlúčenia,
tak náhle, že ťažko
sa tomu verí. Neplačte
veľmi nado mnou, nech
môžem kľudne spať.
Boh pokynul, ja za ním
idem, muselo sa to stať.
Ďakujem zo srdca dôstojnému pánovi
farárovi Mgr. Piotrovi Grzchehynkovi
a jeho asistencii, pohrebným a cintorínskym
službám za vykonanie dôstojnej poslednej
rozlúčky môjho syna, 56-ročného

Anna Bérešová.
Kto Ťa poznal, si spomenie
a ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.

ktorá sa konala 28. decembra 2018
v Dome smútku v Poprade-Veľkej.
Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným
za ich modlitby a kvetinové dary.
Matka Rozália Bednárová
a celá smútiaca rodina

Anna Havlíková,
rod. Gašparová,

na ktorú s láskou a úctou spomíname.
Kto ste ju poznali,
venujte jej s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

4. februára 2019 uplynulo šesť smutných
rokov, čo nás navždy opustila moja milá
manželka

Emília Novotná.
Spomienka na ňu navždy ostane
v našich srdciach.
Manžel s rodinou
Boh zavolal a srdce,
ktoré pre nás malo toľko lásky,
dotĺklo navždy…
Dňa 7. januára 2019 sme sa rozlúčili
s drahým manželom, otcom, dedkom,
bratom, švagrom, priateľom a známym

Pavlom Martincom,
ktorý zomrel nečakane vo veku 69 rokov .
Ďakujem za dôstojnú rozlúčku pánovi
farárovi ThDr. Štefanovi Vitkovi, PhD.,
Technickým službám mesta Svit, Dychovej
hudbe Sviťanka, môjmu synovi Miroslavovi
a všetkým, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť
na ceste do večnosti.

Sú ľudia,
ktorí pre nás v živote
znamenajú viac,
ako tí ostatní.
O to ťažšie je
naučiť sa bez nich žiť.
Dňa 2. februára 2019 uplynulo 20 rokov,
kedy nás navždy opustila naša mamička,
starenka a prastarenka

V našich srdciach ostaneš navždy. Vy, ktorí
ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Celý život pracoval v Chemosvite.
Verím, že aj vy, ktorí ste ho poznali, budete
mu venovať tichú spomienku v modlitbách.
Smútiaca manželka Rozália s rodinou.

Bc. Františka Bednára,

S úctou a láskou spomínajú manžel,
dcéra a syn s rodinami.

s Máriou Jakubčákovou.

Smútiaca manželka

Dňa 15.12. 2018 sme si pripomenuli
10. výročie kedy nás navždy opustil
náš drahý otec, dedko a pradedko

Michal Dudiak.
Dňa 5.2.2019 sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia našej drahej mamky,
babky a prababky

Kataríny Dudiakovej.
Za tichú spomienku ďakujú
dcéra a syn s rodinami.

„Kto žije
v našich srdciach,
nikdy nezomiera.“
Dňa 7. februára 2019 uplynuli 3 roky,
čo nás navždy opustil milovaný manžel,
brat, otec a starý otec

Ing. Július FRKÁŇ
S láskou spomínajú manželka Ľudmila,
sestra Oľga a synovia Július
a Dušan s rodinami.
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Členky Únie žien
si príchod adventu
spríjemnili spoločne

Padajú hviezdy,
aj my padneme,
vädnú tie kvety,
aj my zvädneme
a klenoty hruda kryje,
ale tie hviezdy predsa svietili
a pekný život tie kvety žili
a diamant v hrudi nezhnije.
Dňa 6.2. 2019 uplynulo 20 rokov,
čo nás náhle opustil náš drahý zosnulý

Anton Prišč.

Úprimne ďakujeme pánovi farárovi
ThDr. Štefanovi Vitkovi, PhD., za dôstojnú
rozlúčku s našou milovanou manželkou,
mamkou, babkou a prababkou

Vám, ktorí ste ho poznali
a venujete mu tichú spomienku, ďakujeme.

Annou Hlavatovičovou,

Manželka a dcéry s rodinami

ktorú sme vyprevadili do večnosti
v požehnanom veku 81 rokov
dňa 12. decembra 2018.
Ďakujeme Pohrebným službám mesta Svit,
PhDr. Soni Andrašovej, Dychovej hudbe
Sviťanka a všetkým, ktorí sa snašou drahou
zosnulou prišli rozlúčiť.
Smútiaca rodina

Dňa 27.1.2019 sme si pripomenuli
5 rokov od úmrtia našej manželky,
babky, prababky

Anny Hanudelovej.
Prosíme o tichú spomienku.
S láskou manžel a dcéra s rodinou

24. januára 2019 sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia nášho manžela,
otca a starého otca

Štefana Čirského.
S vďakou a úctou spomína
celá rodina Čirská.

POĎAKOVANIE
V živote človeka sú chvíle plné radosti, ale aj
chvíle plné smútku a bolesti. V takých chvíľach a zvlášť v tom druhom prípade, je dobré
mať okolo seba blízkych a dobrých ľudí. Takými ľuďmi mi boli pri úmrtí mojej mamky nielen moja rodina, ale aj správca Pohrebných
služieb vo Svite Ľubomír Čuban. Spoznala
som v ňom nielen profesionála v jeho práci,
ale aj človeka s veľkým a láskavým srdcom.
Veľmi nám aj so sestrou pomohol vo všetkom, čo súviselo s vybavovaním pohrebu.
Pri rozhovore s jeho zamestnancami, ale aj
ľuďmi, ktorí tiež potrebovali pomôcť, som sa
len utvrdila v názore na pána Čubana. Všetci o ňom hovorili veľmi pekne a s úctou. Pán
Čuban je človek na správnom mieste, pretože to nie je pre neho len práca, ale hlavne
poslanie. Myslím si, že si zaslúži poďakovanie
a samozrejme patričnú pozornosť. Ešte raz sa
mu chcem v mene celej rodiny, ale určite aj
v mene všetkých, ktorým pomohol, poďakovať a popriať mu hlavne veľa zdravia a nech
v živote stretáva iba dobrých ľudí, takých,
akým je on sám.
Jana Petríková

Rozlúčku s posledným novembrovým
dňom a zároveň príchod adventných
dní si členky Únie žien vo Svite spríjemnili spoločným posedením. Programom
prispela súkromná umelecká škola Fantázia a spevácky zbor ZŠ Komenského.
Páčilo sa nám vystúpenie detí, ako aj
clivé melódie a piesne dospelých. Pri
svetle sviečok zaznela i Tichá noc. Medzi
hostí prišla aj primátorka mesta Svit Dáša
Vojsovičová a predsedníčka Okresného
výboru Únie žien v Poprade Monika Naštická. Naša predsedníčka Ľubica Kederová nás oslovila peknými myšlienkami
týkajúcimi sa príchodu Vianoc a najmä
vzťahov v rodinách i medzi sebou. Prínosom pre toto posedenie bola prezentácia
knihy Martin s modrými očami samotnou
autorkou. Samozrejme nechýbala ani tradičná kapustnica, koláče, káva, čaj a dobrá nálada.Tešíme sa na najbližšie spoločné stretnutie.
Mária Šramková, foto: Z.I.

OZNAM
V súvislosti s novelou zákona
o ochrane osobných údajov nie
je možné zo strany mesta odosielať občanom mesta pozvánky na
uvítania narodených detí a slávnostné prijatia jubilantov. Vyzývame preto všetkých, ktorí majú
záujem o slávnostné uvítanie
dieťaťa a slávnostné prijatia jubilantov, aby svoj záujem oznámili
do 19.3.2019 na MsÚ v kancelárii
č. d. 116 PhDr. Soni Andrašovej.
ROČNÍK XVIII - JANUÁR-FEBRUÁR 2019

Karneval v maskách

PREDPREDAJ:
TICKETPORTAL, WWW.KULTURA.SVIT.SK,
MsÚ SVIT - 0908 406 147

Aj tento rok v januári pripravila Únia
žien z mestskej časti Pod Skalkou pre deti
karneval, súčasťou ktorého bol už tradične výborný program a dobrá zábava.
Rodičia aj deti boli spokojní a odniesli si
veľa pekných zážitkov. Tešíme sa, že sme
spolu strávili krásne popoludnie.
IK
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Z denníka Mestskej polície
n 11. decembra vo večerných hodinách
bola hliadka Mestskej polície požiadaná
stálou službou Obvodného oddelenia
Policajného zboru Svit o súčinnosť pri zaistení bytu na ul. Kpt. Nálepku, kde došlo
k úmrtiu osoby. Hliadka Mestskej polície
zabezpečila miesto až do odchodu súdneho lekára.
n 16. decembra v nočných hodinách
hliadka Mestskej polície prijala telefonické
oznámenie obyvateľa bytového domu na
ul. Štúrovej, ktorý sa sťažoval na hluk vychádzajúci z jedného z bytov. Hliadka po
príchode na miesto identifikovala majiteľku bytu, z ktorého sa hluk šíril a upozornila ju na neskorú nočnú hodinu a rušenie
nočného kľudu. Vec bola na mieste vyriešená v zmysle zákona o priestupkoch.
n 17. decembra prijala hliadka Mestskej
polície telefonické oznámenie o dopravnej nehode, pri ktorej vodič zišiel z cesty
a poškodil okrasný strom pri chodníku.
Po príchode na miesto nehody príslušníci
Mestskej polície zabezpečili miesto nehody a následne bola privolaná hliadka
okresného dopravného inšpektorátu Poprad, ktorá následne vec prevzala k ďalšiemu riešeniu.
n 22. decembra vo večerných hodinách

hliadka Mestskej polície prijala oznámenie od miestneho obyvateľa, ktorý mal
obavy o život svojho syna. Ako uviedol
hliadke, jeho syn mal samovražedné
sklony a nachádzal sa v ich garáži. Hliadka po príchode na miesto zistila, že garáž
je uzamknutá a zvnútra sa ozývala hlasná
hudba. Hliadka Mestskej polície v súčinnosti s hliadkou Obvodného oddelenia
Policajného zboru Svit muža presvedčili,
aby otvoril garážové dvere. Na miesto
bola privolaná hliadka RZP, ktorá po prvotnom vyšetrení muža previezla do nemocnice v Poprade na ďalšie vyšetrenia.
n 3. januára prijala hliadka Mestskej polície oznámenie, že v informačnej miestnosti stanice SAD sedí muž a obťažuje
okoloidúcich. Hliadka po príchode na
miesto identifikovala občana bez domova, ktorý bol následne prevezený do Zariadenia sociálnych služieb pre občanov
bez prístrešia v Poprade, aby v dôsledku
silných mrazov v tomto období nedošlo
k jeho umrznutiu v uliciach mesta.
n 6. januára v nočných hodinách hliadka Mestskej polície prijala telefonické
oznámenie o hluku z bytu na ul. F. Kráľa.
Hliadka po príchode na miesto identifikovala obyvateľa bytu, z ktorého sa hluk šíril

Chuť Indie
v svitskom
Indoo štúdiu

Názov Indoo pochádza zo spojenia dvoch slov: India a domov.
Domov je pre mňa miesto, kde sa
cítim dobre a kde sa rada vraciam.
Domov je pre mňa Slovensko, ale
našla som kus domova aj v Indii.
Túžila som spojiť tieto dva domovy, a preto som vytvorila toto
miesto. A prečo vlastne India?
Je viac dôvodov, prečo mi táto krajina učarovala. Jeden z mnohých je indické jedlo. Hovorí sa, že ak navštívite
Indiu, buď si ju zamilujete alebo sa tam
nikdy viac nevrátite, a takto je to aj s jej
jedlom - buď ho milujete, alebo...
India nie je iba o škorici a karí. Indické jedlo je hlavne veľmi pestré, veľmi
farebné a predovšetkým rôznorodé.
Každá časť Indie má svoje typické chute a suroviny, ktoré v jedlách prevláda-
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jú. V indickej kuchyni má dôležité postavenie ryža basmati a veľa zeleniny.
V Indii nájdete viac vegetariánskych
reštaurácii než tých, ktoré ponúkajú
mäso. Možno aj preto, lebo kravu považujú za posvätné zviera - to je ale len
čisto moja úvaha.
Každé jedlo dňa sa ponúka s ryžou
alebo s rôznymi druhmi chleba, ako napríklad capati alebo paratha. Chlieb je
robený bez akéhokoľvek kvásku alebo

a upozornila ho na neskorú nočnú hodinu. Vec bola vyriešená v zmysle Zákona
o priestupkoch.
n 16. januára hliadka Mestskej polície prijala telefonické oznámenie o stratenom
špeciálnom slepeckom psovi. Tento mal
majiteľke ujsť v lese pri Kolibe. Intenzívnym pátraním sa hliadke Mestskej polície
podarilo psa odchytiť a odovzdať ho jeho
majiteľke.
Počas mesiaca december a január vykonávali príslušníci Mestskej polície preventívne kontroly na zisťovanie alkoholu
u mladistvých a maloletých v pohostinských zariadeniach na území mesta Svit.
V priebehu akcie nebolo zistené porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane
pred zneužívaním alkoholických nápojov
a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
Keďže na území mesta Svit čoraz častejšie dochádza k prípadom záškoláctva žiakov základných škôl, v mesiacoch december a január prebiehali akcie na zistenie
záškoláctva. Mestská polícia zaznamenala
niekoľko takýchto prípadov, prichytení
záškoláci boli v doobedňajších hodinách
odprevadení na príslušné základné školy,
kde si ich osobne prevzali riaditelia.
Taktiež upozorňujeme vodičov motorových vozidiel na zvýšený výskyt neoprávneného parkovania na miestach vyhradených pre ZŤP.
Buďme k sebe ohľaduplní.
MsP Svit
kvasníc. Je pečený stále čerstvý. Chlieb
sa pripravuje na ghee - spraženom
masle, alebo sa plní rôznymi náplňami.
Príprava jedla trvá indickým gazdinkám hodiny a patrí medzi ich najdôležitejšie úlohy dňa. Pripravujú a podávajú
ho na medených alebo strieborných
podnosoch, hoci v dnešnej dobe veľa
moderných domácností začína používať porcelán z Číny.
Mohla by som stráviť hodiny rozprávaním a zapísať množstvo strán, aby
som priblížila jednu z najstarších kultúr
a jej jedlá. Pri jedle však platí viac ako
inokedy pravidlo, že je lepšie raz ochutnať, ako o tom 1000-krát počuť.
A preto sme v Indoo pripravili KURZ
INDICKÉHO VARENIA. Hosťom bude
môj dlhoročný kamarát Sourabh priamo z Delhi. Varenie je jeho vášeň a pomôže nám s prípravou capati, cícerového karí, mangalassi, cheera - rascovej
ryže alebo masala čaju.
Prvá hodina sa uskutoční 16. 2.
v Indoo štúdiu vo Svite - nenechajte si
ju ujsť. Veľmi sa na vás tešíme!
Namaste a dobrú chuť.
Vierka
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Seniori sa opäť stretli
s predstaviteľmi mesta
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS)
vo Svite v spolupráci so spoločenskými organizáciami mesta
a ostatnými organizáciami združujúcimi seniorov na území mesta
zorganizovala už deviatykrát novoročné stretnutie seniorov
s primátorkou, poslancami a ďalšími dôležitými predstaviteľmi
mesta. Pozvaní boli i zástupcovia mestských podnikov, základných
škôl či firiem pôsobiacich na území mesta.
Keďže seniori tvoria pomerne veľkú
časť obyvateľstva v meste, práve toto
stretnutie je príkladom spolupráce seniorov, ktorí sú organizovaní vo viacerých
kluboch či organizáciách. Považujú to za
skvelú príležitosť pochváliť sa, ako sa im
darí. Dávajú najavo čo ich teší, ale aj to, čo
ich v živote a najmä v meste trápi. Stretnú
sa s rovesníkmi, zabavia sa a užijú si prí-

jemné chvíle. Stretnutie otvoril presdeda
ZO JDS vo Svite Miroslav Jurčák, ktorý
najprv privítal vzácnych hostí a všetkým
prítomným sa prihovoril. Vyzdvihol najmä dôležitosť ochrany práv seniorov
a sprostredkovanie ich podnetov prostredníctvom interpelácií poslancov na
zasadnutiach Mestského zastupiteľstva.
Poďakoval aj za pomoc pri organizovaní

Ďakujeme,
ďakujeme,
ďakujeme!

Rok 2018 bol pre nás mladých z občianskeho združenia Junior Team
Svit prelomovým. Traja z nás úspešne prešli „skúškou dospelosti“
a rovnako sa dostali aj na vytúžené vysoké školy. Jedna z nás odišla na
rok študovať do Nemecka, jedna nová členka sa k nám naopak pridala.
Popri náročnom organizovaní akcií
pre vás, Sviťanov, a v zhluku nových situácií, sme si vyskúšali, aké je to zažiť sklamania a pády. V týchto neľahkých chvíľach ste pri nás až do októbra 2018 stáli
vy - pani riaditeľka Aďa s Jankou z Centra
voľného času. Nielen vaša pomoc, ale aj
ROČNÍK XVIII - JANUÁR-FEBRUÁR 2019

vrúcne priateľstvo bolo pre nás neraz veľkou podporou. Preto patrí jedno z tých
obrovských ďakujeme práve vám.
Rovnako patrí obrovské ďakujeme
i vám, drahí naši seniori. Počas niekoľkých
rokov spoločnej práce sme si dokázali vybudovať dobré vzťahy, založené na vzá-

podujatí počas roka, pochválil spoluprácu s mládežníkmi z Centra voľného času
a vyzdvihol ochotu seniorov pomáhať pri
podujatiach pripravovaných mestom, do
ktorých sa radi zapájajú.
Na stretnutí boli vyhlásené aj Osobnosti roka 2018 spomedzi seniorov. Prvé
ocenenie získala súčasná tajomníčka ZO
JDS vo Svite Anna Gejdošová, ktorú si
mnohí určite pamätajú najmä z Mestskej
knižnice, kde si odpracovala krásnych 39
rokov. Za jej pôsobenia v knižnici sa podarilo zaviesť viaceré technické novinky
vrátane internetu, v roku 2009 získala
Cenu primátora mesta Svit. Ďalšie ocenenie bolo udelené významnému mužovi v novodobých dejinách mesta Svit
- Ing. Michalovi Ľachovi. Od roku 1972
začal pracovať v Chemosvite, kde prešiel viacerými funkciami. V roku 1989 bol
zvolený za riaditeľa a po transformácii na
akciovú spoločnosť pokračoval vo funkcii
generálneho riaditeľa. Je nositeľom štátneho vyznamenania radu Ľudovíta Štúra
1. stupňa, Krištáľového krídla za hospodárstvo a ocenenia pre Top manažéra
kvality. V roku 1994 sa stal čestným občanom mesta Svit a v roku 2006 mu bola
udelená Cena primátora.
Po oceňovaní sa prítomným seniorom
prihovorila aj primátorka mesta Dáša
Vojsovičová. Zdôraznila, že seniori sú
najaktívnejšou skupinou v rámci mesta
a požiadala ich, aby boli našimi očami aj
ušami a aj naďalej prichádzali s nápadmi
a ideami.
Svitskí seniori zhodnotili na stretnutí
svoje aktivity počas predchádzajúceho
roka. Aj tentokrát dokázali, že žijú bohatým kultúrnym a spoločenským životom,
organizujú športové akcie, rôzne výlety,
pomáhajú pri podujatiach a v týchto aktivitách plánujú naďalej pokračovať.
Lenka Faixová
jomnej pomoci, radách a veľkej dávke
vašej ochoty nám pomáhať. Ceníme si aj
vaše nespočetné odporúčania a objatia či
podané ruky plné lásky a pomoci.
Tretie ďakujeme patrí našim rodičom.
Ďakujeme za podporu, ktorú od vás
denne dostávame. Dúfame, že tieto slová vďaky vám aspoň čiastočne vrátia to,
čo ste do nás roky vkladali. Poďakovanie
patrí aj všetkým občanom nášho krásneho mesta Svit. Bez vás by boli naše najúspešnejšie aj menej úspešné akcie iba
nesplnenými snami. Ďakujeme za každé
euro, ktorým ste sa nás rozhodli podporiť, za každú pomocnú ruku pri akciách,
kde príprava bola náročnejšia, ale aj za
každé slovo vďaky, no samozrejme aj
kritiky, pretože bez nej by sme sa nedokázali zlepšovať a posúvať našu tvorbu
a nápady ďalej.
za OZ JTS, Marko Habiňák
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Knižnica využila dotácie
na nákup nových kníh
Mestská knižnica získala v uplynulom roku dotáciu z Fondu na podporu
umenia vo výške 1 100 eur, z ktorej zakúpila celkovo 133 zväzkov kníh.
Nákup literatúry bol zameraný na všetky kategórie čitateľov.

Mestská knižnica Svit
Vás pozýva na prednášku
spojenú s premietaním filmu

LIEČEBNÉ
HLADOVANIE

Pracovníčky knižnice zakúpili knihy
svetových autorov literatúry pre deti napr. Erika Kästnera, Thomasa Brezinu, či
viaceré tituly Malého princa od Antoine
de Saint-Exupéryho na povinné čítanie.
Zo slovenských spisovateľov napr. tituly Juraja Šebestu, Viery Švenkovej, Petra
Glocka, Enji Rúčkovej.
Dospelí návštevníci sa môžu tešiť na
nové slovenské tituly Petra Holku, Juraja
Červenáka a tiež knihy svetových autorov
ako napríklad Bena Miniera, Petra Maya,
Francisa Scotta Fitzgeralda. V oddelení
náučnej literatúry pre dospelých a deti
čakajú tituly odbornej i populárno-ná-

učnej literatúry - nové cestopisy, knihy
z psychológie a etiky, zo športu, počítačov, hudby, vlastivedy.
Knižnica tak ako už v predošlých rokoch získala tiež 500 € na nákup kníh od
sponzora - občianskeho združenia Spolku nezávislých donorov z Bratislavy a individuálni darcovia obohatili jej fond o 41
titulov kníh.
Vďaka dotácii, sponzorovi i ostatným
darcom sme získali odbornú literatúru,
ale i hodnotné tituly krásnej literatúry
pre dospelých a deti. Všetkým prispievateľom ďakujeme a veríme, že knihy potešia našich čitateľov. 		
DŠ

22. februára 2019 o 17.00 hod.
Prezentuje biochemik,
toxikológ a liečebný poradca
s dlhoročnými skúsenosťami

RNDr. Jozef Valuch, CSc.
Určené pre všetkých, ktorým nie je
ľahostajné vlastné zdravie a chcú sa
dozvedieť informácie o tejto metóde
liečenia, prevencii, schopnostiach ľudského
organizmu v priebehu hladovania, jeho
dôsledkoch a jeho správnom prevedení,
vrátane regenerácie po hladovaní.
Vstup voľný

OZ BUĎ FAIR PLAY
Klub mladých Sviťanov
Vás pozýva na

Valentínsku
zábavu

15. februára 2019 od 20.00 h
do Koliby vo Svite
Určené pre Mládež 16+
Všetkých Mladých Vekom i Duchom
Vstupné: 6 € pár s vlastnoručne
vyrobeným valentínskym darčekom,
8 € pár bez darčeka, 5 € single
Program: Tanečná zábava od 20.00 h do
4.00 h, hrá DJ Marty, súťaže pre páry,
vyhodnotenie darčekov, tombola
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Nás nezlomíte

Štvrtok 17. január patril v priestoroch knižnice besede s novinárkou
a spisovateľkou Jankou Rebekou Štefkovou.
Janka pochádza z Tatranskej Štrby. Aj
keď je to už dávno, musíme sa pochváliť,
že istý čas pracovala aj v našej knižnici.
V súčasnosti pôsobí v Prešove, kde pracuje v Prešovskom večerníku a tiež v Novom čase pre ženy.
Na stretnutí nám porozprávala o svojej
práci - ako a kde začínala, kde všade pôsobila a akým témam sa venuje. Predstavila nám i svoju prvú knihu s názvom Nás
nezlomíte. Tvoria ju príbehy, ktoré počas
svojej praxe opísala za posledné štyri roky.
Sú o ťažkých osudoch skutočných ľudí
a ich statočnom boji s nepriazňou osudu.

Na besede bola príjemná atmosféra
a my musíme skonštatovať, že sa naša bývalá kolegyňa za tie roky vôbec nezmenila. Stále je milá, usmievavá a veselá. Ako
povedala, najväčšiu radosť má vtedy, keď
uverejnením svojich príbehov zmobilizuje okolie a tak pomôže konkrétnym
ľuďom. Že to nie sú len prázdne slová
dokazuje i tým, že výťažok z predaja svojej knižky venuje jednej rodine, ktorá je
v núdzi. Ak by ste aj vy chceli podporiť
túto charitatívnu myšlienku, môžete si
knižku zakúpiť v našej knižnici.
DŠ, foto: LK
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

17. Reprezentačný ples
Folklórneho súboru
Jánošík

O PROGRAM SA
V cene lístka
POSTARAJÚ ČLENOVIA
prípitok, predjedlo, 2x
FS JÁNOŠÍK
jedlo, víno, nealko,
káva, slané

Predaj lístkov na tel. č. :
0915 952 784

Mesto Svit, Centrum voľného času, FS Jánošík - senior,
DH Sviťanka Vás pozývajú na

FAŠIANGY VO SVITE
5. marca o 16.00 h, MsÚ Svit

REPREZENTAČNÝ

Ples Mesta
SVIT

PROGRAM
16.00 Sprievod fašiangových masiek mestom

(MsÚ Svit, Zdravotné stredisko, Pošta, Dom kultúry,
Sintra, Lidl, Billa, malá telocvičňa CVČ)
17.00 Pochovávanie basy (malá telocvičňa CVČ)
17.30 Tombola (malá telocvičňa CVČ)
Občerstvenie
pre všetkých
zdarma! zadarmo
Občerstvenie
pre Všetkých

1. marec 2019

ZAČIATOK

18.00

MIESTO

Hotel Spolcentrum Svit

PROGRAM VEČERA

szuš Fantázia

slovenský louis armstrong

Peter ondria
DO TANCA HRÁ

Hudobná skuPina

montana band
INFO A PREDAJ VSTUPENIEK

mestský úrad svit,
PHdr. soňa andrašová,
tel.: +421 908 406 147
CENA VSTUPENKY

40,- €

ROČNÍK XVIII - JANUÁR-FEBRUÁR 2019
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Lilian Slušná
zaradená
do reprezentácie
Plavkyňa Lilian Slušná z Gymnasticko-plaveckého oddielu (GPO) Svit podávala počas celej jesene excelentné
výkony. Jej forma vygradovala na slovenskom šampionáte staršieho žiactva (dve
zlaté, strieborná a bronzová medaila).
A ako bonus - získala i špeciálnu cenu za

KOŠICKÝ
TROJKRÁĽOVÝ BEH
5,1 km vyše 700 pretekárov z rôznych
oblastí Slovenska a Maďarska (z toho 205
žien).
Ženy od 50 rokov: 1. Danica Božová
(bez rozdielu veku 10. z 205 žien), 2. bežkyňa z Prešova, 3. bežkyňa z Maďarska
DB

Medailová
žatva plavcov
pokračovala
Na Majstrovstvách Slovenska mladšieho žiactva v Nových Zámkoch počas
druhého decembrového predĺženého
víkendu bojovalo spolu 112 chlapcov
a 126 dievčat vo veku 10 až 12 rokov zo
45 klubov. Boli medzi nimi i dve pretekárky Gymnasticko-plaveckého oddielu
(GPO) Svit.
Na stupeň víťazov sa podarilo postaviť zástupcom 24 klubov. Bol medzi nimi
i GPO Svit, ktorý zásluhou 11- ročnej Tamary Baloghovej vybojoval tri strieborné
medaily. Na strieborný stupeň víťazov sa
Tamarka Baloghová postavila po skončení disciplín 100 m prsia, 100 m polohové
preteky a 200 m prsia, pričom na 100 m
prsia zaostala za slovenskou šampiónkou
iba o 0,23 sek.

Východoslovenská
veľká cena vytrvalcov
2018 pozná víťazov

najlepšie ohodnotený bodový výkon zo
všetkých plavcov - za čas na 50 m voľný
spôsob.
Dosiahnutými výkonmi splnila limity
do Útvaru talentovanej mládeže a zároveň bola zaradená do reprezentácie Slovenska.
Text a foto: RNDr. Danica Božová

Dobojované. Seriál 16 vytrvalostných
behov na území Prešovského a Košického kraja pozná najlepších. Body získalo
spolu 2472 súťažiacich.
Medailistom v jednotlivých vekových
kategóriách ocenenia boli odovzdané na
Valnom zhromaždení Maratónskeho klubu v Košiciach 20. decembra 2018.
Z výsledkov - ženy od 50 rokov:
1. Danica Božová 3331 bodov (bez
rozdielu veku žien 5., spolu s mužmi bez
rozdielu veku 26.) 		
DB

Zľava: riaditeľ Medzinárodného maratónu
mieru Ing. Branislav Koniar, ženy od 50 rokov víťazka, prezident Maratónskeho klubu Košice
Ing. Ján Sudzina

Kompletné spracovanie
jednoduchého a podvojného
účtovníctva pre živnostníkov
a malé firmy.
Kontakt: 0903 624 690
18
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Basketbalisti spomínali na
Dušana Kaňuka už deviatykrát

V sobotu 5. januára 2019 sa v Aréne
BK Iskra Svit uskutočnil 9. ročník Memoriálu Dušana Kaňuka v basketbale so
spomienkou na Vlada Mlynského a Jožka
Minárika.
V turnaji si zmeralo svoje sily 6 mužstiev, z toho štyri zo Svitu - Majstri, Cafe
Crazy, Legáto, BK Svit, jedno z Liptovského Mikuláša a zahraničný hosť zo Srbska
- Bačka Topola. Návšteva zo Srbska prišla
do Svitu už vo štvrtok a spolu s domácimi
hostiteľmi spoznávali krásy okolia. V so-

botu ich už však čakal priateľský basketbalový zápas na palubovke Iskra arény
s ďalšími mužstvami.
Z turnaja vzišlo víťazne družstvo Majstrov pod vedením Jána Drobného, druhé
miesto obsadilo družstvo Bačka Topola zo
Srbska a na bronzovej priečke skončilo
mužstvo Legáto pod vedením Mariána
Bezáka. Basketbalisti z Cafe Crazy skončili štvrtí, za nimi BK Svit a na poslednej
priečke sa umiestnilo družstvo z Liptovského Mikuláša. Za najlepšieho hráča bol
vyhlásený Martin Míčka z družstva Legáto
a najlepším strelcom sa stal Pavol Michlík
z Cafe Crazy. Najužitočnejším hráčom sa
stal Milan Jung z Liptovského Mikuláša.
Poďakovanie za usporiadanie turnaja
patrí hlavnému organizátorovi Jaroslavovi Dolinajovi, Mariánovi Martočkovi,
Rudolfovi Kovalíkovi a Mestu Svit na čele
s primátorkou Dášou Vojsovičovou, ktorá
sa zúčastnila vyhodnotenia turnaja. Ďalšími sponzormi turnaja boli Nadácia Chemosvit, Rastislav Macurák - Cafe CRAZY,
Marián Bezák, Jozef Kalakaj - spolužiak
Dušana Kaňuka a Jozefa Minárika, manželky našich kamarátov a priatelia, ktorí
prispeli k obohateniu priebehu turnaja.
Poďakovanie patrí aj Miroslavovi a Gustávovi Farkašovcom za zabezpečenie časomiery a regulérnosť turnaja a zapisovateľovi Igorovi Richnavskému.
Veríme, že pri ďalšom, jubilejnom desiatom ročníku Memoriálu Dušana Kaňuka bude počet basketbalistov ešte hojnejší ako tento rok. 		
MM

Strieborný
december pre
mladých hasičov
Banská Bystrica privítala druhú decembrovú sobotu mladých hasičov,
účastníkov Pohronskej halovej ligy plameň. Päťčlenné kolektívy mladých hasičov vo veku 8-15 rokov súťažili v dvoch
kategóriách - dievčenskej a chlapčenskej.
V kategórii chlapcov boli hodnotené
i zmiešané družstvá, ktorých členom bol
aspoň jeden chlapec.
A práve tu sa podarilo dosiahnuť pekný úspech družstvu zo Svitu, ktoré súťažilo pod hlavičkou Spojenej školy Mierová.
Dvaja chlapci (Tomáš Štinčík a Radovan
Vendrinský) a tri dievčatá (Magdaléna
štinčíková, Alexandra Grivalská, Simona
Vendrinská) obsadili striebornú pozíciu
v kategórii chlapcov.
Spoločnosť na stupni víťazov strieborným Sviťanom robili zlatí hasiči zo Spišskej Teplice a bronzoví z Poltára.
Text a foto: RNDr. Danica Božová

CK ENERGIA SVIT má za sebou najúspešnejší rok
ŠKODA OPEN BIKE TOUR
Natália Benková - 2. miesto (juniorky)
Diana Cetlová - 4. miesto (ženy 19-39 rokov)
Dávid Šaling - 9. miesto (kadeti)
Janko Niedoba - 14. miesto (muži 60+)
Juraj Cvaniga - 20. miesto (juniori)

SLOVAK XCM TOUR
Natália Benková - 2. miesto (juniorky)
Diana Cetlová - 2. miesto (ženy 19-39 rokov)
Peter Benko - 4. miesto (muži 40-49 rokov)
Janko Niedoba - 5. miesto (muži 60+)
Juraj Cvaniga - 8. miesto (juniori)

SLOVENSKÝ POHÁR MTB
Natália Benková - 2. miesto (juniorky)
Diana Cetlová - 6. miesto (ženy 19-39 rokov)
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Cyklistická sezóna horských bicyklov zavrela za sebou dvere
tak, ako rok 2018 a my sa môžeme pochváliť celkovými výsledkami, ktoré sme dosiahli vytrvalou drinou počas celého roka. Zúčastnili sme sa viacerých cyklistických seriálov
ako sú ŠKODA OPEN BIKE TOUR, SLOVAK XCM TOUR alebo SLOVENSKÝ POHÁR MTB. Na jednotlivých pretekoch,
ktoré boli zaradené do spomínaných seriálov sme sa bili
o priečky s obrovskou domácou, ale aj zahraničnou konkurenciou.
Takto hodnotí sezónu predseda klubu Ján Niedoba: „Pre
cyklistov z CK Energia bola sezóna 2018 veľmi bohatá na
činnosť. Zúčastňovali sme sa pravidelne pretekov z jednotlivých seriálov, kde naši cyklisti dosahovali pekné dielče
výsledky a tiež v celkovom poradí. Okrem týchto sérií sa
cyklisti CK Energia zúčastnili aj iných pretekov po celom
Slovensku, a tiež významného europského šampionátu
v 24 hod. MTB, kde naši dvaja cyklisti získali dve bronzové
medaile. Z pohľadu výsledkov to bola najúspešnejšia sezóna v 10 ročnej existencii klubu! Teraz nám plynie krátka zimná prestávka na zotavenie, a v sezóne 2019 chceme nadviazať
na úspechy z predošlého roka.“
Diana Cetlová
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Úspešný basketbalový koniec roka
V dňoch 28. - 30. decembra 2018 sa
pod záštitou mesta Svit, Centra voľného
času a BK Iskra Svit uskutočnil 1. ročník
medzinárodného basketbalového turnaja žiakov CHRISTMAS CUP U14. Turnaja
sa zúčastnili družstvá MEAFC Miskolc,
MBK Karlovka Bratislava, 1. BK Michalovce, BK Lokomotíva Sereď, ktoré viedol
rodený sviťan Jozef Ištok, bývalý hráč
a tréner Iskry Svit, a naše domáce družstvá BKM Iskra Svit.
Zápasy prebehli v priateľskej atmosfére. Počas celého turnaja bolo na palubovke aj mimo nej cítiť, že sa tu stretli
hráči a ľudia, ktorí basketbal milujú. Popri tomto turnaji vo večerných hodinách
prebiehali priateľské zápasy kadetov
BKM Iskry Svit a hostí z Trnavy. Sme radi,
že sa nám počas vianočných sviatkov podarilo zorganizovať zápasy pre 60 chlapcov z našej pyramídy a veríme, že tradícia
vianočných turnajov v meste Svit bude
pokračovať.
Konečné poradie CHRISTMAS CUP U14
1. BK Lokomotíva Sereď (r. 2004 a 2005)
2. BKM Iskra Svit (r. 2004)
3. BKM Iskra Svit (r. 2005)
4. 1. BK Michalovce (r. 2004 a 2005)
5. MEAFC Miskolc (r. 2005)
6. MBK Karlovka Bratislava (r. 2005)
Do ALL STARS tímu sa za Sviťanov
dostali Samuel Čmil (2005), Juraj Horák
(2005), Dominik Kester (2004) a Martin
Zimmermann (2005).
Za pomoc ďakujeme CVČ Svit, Tatrasvit Svit - Socks a Mäsokombinátu Nord
Svit za chutné občerstvenie, p. Dutkovi
za upomienkové predmety pre celý Allstars tím a všetkým rodičom za obetavú
pomoc počas celého turnaja.
Krásny úspech dosiahlo reprezentačné družstvo Slovenska U16. Na turnaji
V4 obsadili slovenskí chlapci 2. miesto.

Súčasťou družstva bol aj hráč BKM Iskra
Svit Samuel Misal, ktorý sa ako ročník
2004 nestratil v konkurencii o rok starších
chlapcov.
Dávid Harabin a Adrián Lysák sa so
slovenskou reprezentáciou U17 zúčastnili medzinárodného turnaja CRYSTAL
BOHEMIA CUP v Nymburku. Zahrali si
proti reprezentáciám Českej republiky
a Japonska, nemeckým družstvám Brose Bamberg Younsters a Mitteldeutscher
BC Junior Sixers a domácemu klubu BA
Nymburk.
Ďalším úspechom klubu je celoročná
účasť našich štyroch hráčov v medzinárodnej európskej súťaži EYBL. Daniel
Blaško, Samuel Čmil, Juraj Horák a Martin
Zimmermann v tejto súťaži reprezentujú
výber Východu U14. Projekt EYBL (European Youth Basketball League) je medzinárodná európska súťaž mladých basketbalistov, ktorej sa zúčastňujú najlepšie
tímy Európy. Chlapci tak majú možnosť
konfrontácie s vynikajúcimi zahraničnými celkami. Účasť v tejto lige je finančne
veľmi náročná, preto ju
družstvám hradí SBA.
Výkony, ktoré podávajú
naši chlapci U14 počas
sezóny 2018/2019 ukazujú, že v tejto prestížnej súťaži sa môže presadiť samostatne náš
tím BKM Iskra Svit. Aby
túto jedinečnú možnosť chlapci zažili, celé
vedenie klubu, všetci
jeho priaznivci a rodičia
hráčov sa v súčasnosti
snažíme o budúcoročnú účasť v EYBL.
Záver roka 2018 sa
niesol v tímovom duchu, keď si sily vo vzájomnom zápase zmerali rodičia a deti. Ku
silvestrovskej zábave

sa pripojili aj extraligoví hráči DeAndre
Davis a Andrew Guillory, ktorí do zápasu
vniesli trochu exhibície.
Počas prvých januárových dní roku
2019 prebehli v Iskra aréne zábavné tréningy pre deti predškolského a školského veku. Nadšenie detí, ich spontánnosť
a radosť z pohybu sa preniesli aj na nás,
trénerov, preto sme zaviedli pravidelné
nedeľné tréningy, na ktorých sú srdečne
vítané všetky deti r. 2008 a ml. Tréningy prebiehajú každú nedeľu v čase od
15.00 - 16.00 hod. v Iskra aréne. Deti na
nich prežijú aktívnych 60 minút hraním
pohybových hier, ktoré sú venované rozvoju pohybových zručností a podpore
všestrannej športovej prípravy hravou
formou.
Do roku 2019 želáme všetkým hráčom,
rodičom a priaznivcom mládežníckeho
basketbalu veľa športových aj osobných
úspechov a veríme, že sa budeme aj naďalej stretávať na basketbalových zápasoch všetkých vekových kategórií.
VP
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