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Editoriál
Určite poznáte ten úžasný pocit,
keď sa po nočnom hororovom sne
spotení prebudíte a s neopísateľnou
úľavou si uvedomíte, že to bol len
sen! Nočná mora! Ťaživé a mučiace
pocity zrazu opadnú a vy ste takí
šťastní. Až sa vám chce žiť a tešíte sa
z úplne obyčajných vecí vôkol seba.
Ale sny sú i príjemné, priam nádherné
a vtedy je prebudenie trochu iné –
nuž ale čo, realita je iná, vám ostane
úsmev na tvári a sen odíde do zabudnutia.
Sú však i sny, ktoré žijeme, ktoré
plníme sebe, ale i tým, na ktorých
nám záleží. Pri plnom vedomí, cieľavedome a niekedy i tvrdohlavo. Ako
Sparťanka Marcela, či divadelník Peter, ktorí nám poodkryli svoje osobné
putovanie za splnením svojich snov.
Verím, že každý z nás sníva, alebo
ak chcete, po niečom túži. Keďže nie
ku každému príde Vilo so svojim Modrým nebom, je len na nás, aby sme
sa pokúsili ich napĺňať.
Americký pedagóg Benjamin Mays
povedal: „Nie je nešťastie umrieť
s nesplnenými snami, ale je nešťastie
nesnívať... Nie je hanba nesiahať na
hviezdy, ale je hanba nemať hviezdy,
na ktoré by sme siahali.“
VŽ

Foto: Peter Kostka

Žime svoje sny...

Detské ihrisko už slúži deťom
Pred pár týždňami sa rozsiahla zelená trávnatá plocha v areáli Materskej školy na
Mierovej ulici začala meniť na nové detské ihrisko. Realizácia nových herných
prvkov detského ihriska bola nevyhnutná. Do tohto areálu sa v takejto miere neinvestovalo desiatky rokov.

Keďže v minulom roku bol pre rekonštrukciu teplovodných vedení areál takmer celý
rozkopaný, aj posledné staré herné prvky boli zdemontované a nebolo vhodné ich
vrátiť naspäť. V areáli materskej školy osadili 21 detských herných prvkov s bezpečnostným povrchom, ktoré sú určené nielen pre najmenšie, ale aj najstaršie deti. Ide
(Pokrač. na 11. strane)

Mestské zastupiteľstvo Svit:

DNES V ČÍSLE

Doplnenie vianočnej výzdoby poslanci neschválili
Hneď v úvode 19. riadneho zasadnutia stiahli poslanci dva body
z rokovania – predaj priľahlého pozemku k bytovému domu na
Ul. mierovej, súp. č. 233 a zoznam technických prostriedkov používaných Mestskou políciou Svit. Tieto body sa presunuli na budúce rokovanie, po úprave a upresnení údajov sa ich schvaľovaním budú zaoberať v novembri 2016.
Ďalším uznesením schválili, aby
Na podnet a náklady žiadateľa
– spoločnosti Chemosvit, a. s., sa kapitálové výdavky hradili
schválili návrh zmeny Územného prednostne z príjmov z predaja
plánu mesta Svit v lokalite Štefá- majetku mesta a až následne
nikova - Svitpack, ktorou sa mení z jeho fondov.
Rozpočtové opatrenie č. 23/
toto územie z plôch určených na
sociálnu infraštruktúru a izolačnú 2016 zabezpečí navýšenie financií
zeleň na plochy priemyslu a skla- bežného rozpočtu vo výške 3 000
eur. Opatrenie bolo potrebné pridov.

jať z dôvodu nepredvídaných požiadaviek občanov mesta (grédrovanie povrchov prašných ciest, likvidácia
nelegálnej
skládky
v garážovej osade, dopravné značenie na Ul. záhradnej). Pre bežnú
údržbu do konca roka sú tieto prostriedky nevyhnutné.
Poslanci vyhoveli žiadosti J. Solusovej o ukončenie nájomného
vzťahu na prenájom pozemku
pre umiestnenie stánku na predaj
potravín – oproti Babe. Žiadateľ ka
pozemok nevyužíva, poslanci
(Pokrač. na 2. strane)
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Potravinová a základná materiálna pomoc

Na základe otázok občanov a uplatňovania si nároku na potravinový balíček na MsÚ oznamujeme, že Mesto Svit do
procesu prípravy tejto akcie nevstupovalo. V meste Svit distribúciu a vydávanie potravinových balíčkov zabezpečuje
Slovenský Červený kríž, partnerská organizácia pri distribúcii materiálnej pomoci.
Identifikácia konečných príjemcov pre potravinovú a materiálnu pomoc bude pred plánovanou distribúciou pomoci
prebiehať vždy na základe aktuálnych administratívnych dát
Úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny (ÚPSVaR). Na základe
identifikácie bude spracovaný

zoznam konečných príjemcov,
ktorý ÚPSVaR poskytne SČK a
ten zodpovedá za odovzdanie
balíčkov konečným príjemcom
uvedeným v zozname. Konečných príjemcov potravinovej
pomoci SČK vyzve písomne na
adrese trvalého pobytu.

Konečným príjemcom potravinových balíčkov je primárne
1) rodina s nezaopatreným
dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
(PvHN)
2) príjemca PvHN, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na
starobný dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti
3) príjemca PvHN, ktorý je invalidný a nemá príjem zo zárobkovej činnosti
4) príjemca PvHN s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktorý
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nemá príjem zo zárobkovej činnosti
Konečným príjemcom hygienických balíčkov je primárne
1) rodina s nezaopatreným
dieťaťom/mi, ktorým sa poskytuje PvHN.
Konečným príjemcom potravinových a hygienických balíčkov sú sekundárne
1) iné osoby v mimoriadne
nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii.
PhDr. P. Bocková

Svit rozvíja spoluprácu s Partizánskym
Primátor mesta Svit Miroslav Škvarek sa spolu s prednostom mestského
úradu Stanislavom Kopčákom a poslancami Mestského zastupiteľstva
Jánom Babčákom a Jankou Bobulovou v stredu 26. októbra zúčastnili
v Partizánskom na oslavách 98. výročia vzniku prvej Československej republiky. Primátor mesta Partizánske Jozef Božik sa atmosféru tohtoročných osláv rozhodol umocniť aj oficiálnym podpisom Zmluvy
o partnerstve a spolupráci medzi mestom Svit a mestom Partizánske.
Zmluva o partnerstve a spolupráci, ktorú
primátori Svitu a Partizánskeho podpísali,
nadväzuje na dobré vzťahy a historické
väzby ukotvené v procese budovania týchto miest v tridsiatych rokoch minulého
storočia v snahe upevniť odkaz životnej filozofie Tomáša Baťu a Jána Antonína Baťu.
Zmluva obsahuje napríklad aj dohodu o
rozvíjaní, rozširovaní a upevňovaní úzkych
vzťahov medzi oboma mestami, o výmene
užitočných a pozitívnych skúseností, o výmene delegácií a podpore mladých ľudí
žijúcich v týchto mestách s cieľom rozširovania a prehlbovania ich znalostí v rôznych
oblastiach.

Mesto Svit je od minulého
roka členom Česko-Slovenskej
Baťovej spoločnosti, ktorej ambíciou je upevňovať a rozvíjať
vzájomnú spoluprácu samospráv, záujmových združení i občanov Slovenskej a Českej republiky, a to ako na báze ich historickej,
jazykovej či kultúrnej blízkosti, tak i na báze
upevňovania odkazu životnej a podnikateľskej filozofie firmy Baťa. Česko-Slovenská Baťova spoločnosť bola ako ideová
platforma založená v októbri minulého roka
na podnet primátora Partizánskeho Jozefa
Božika. K napĺňaniu tejto iniciatívy sa pri

zrode Česko-Slovenskej Baťovej spoločnosti zaviazali okrem Partizánskeho aj
mestá Svit, Otrokovice, Zlín, Valašské Meziříčí, Benešov, obec Bošany, Nadácia Tomáša Baťu v Zlíne, Kluby absolventov Baťovej školy práce v Zlíne aj v Partizánskom.
Po roku sa členská základňa spoločnosti
rozrástla o mesto Napajedla.
LF

Doplnenie vianočnej výzdoby poslanci neschválili
(Dokonč. z 1. strany)
schválili ukončenie tejto zmluvy
dohodou k 30. 11. 2016.
Odsúhlasená bola aj zmena
termínu zasadnutia MsZ v novembri – stretnú sa 24. 11. 2016.
Zastupiteľstvo
schválilo
ukončenie Zmluvy o nájme
nebytového priestoru v Dome
kultúry s nájomcom Milanom
Prokopom, ktorý využíval na
prevádzkovanie pohostinskej
činnosti a stravovania. Ukončenie bolo schválené výpoveďou
s 3-mesačnou výpovednou lehotou.
V doplnenom bode rokovania vedúca oddelenia ekonomických činností A. Balogová
informovala poslancov o hospodárení mesta za 9 mesiacov
roku 2016 – poslanci to zobrali
na vedomie.

Ďalšie, do programu doplnené rozpočtové opatrenie
na úpravu rozpočtu vo výške
10 000 eur na zakúpenie vianočnej výzdoby v meste poslanci neschválili.
V bode interpelácie zaznela
len jediná – poslanec M. Bezák
požadoval odpoveď na otázky,
týkajúce sa vymáhania nákladov na výpust v lokalite Štrkoviská, úpravy terénu a toho, či
má Mesto voči Štrkopieskom
pohľadávky. Odpovedal mu
primátor – rokovania o úhrade
zmluvne dohodnutého podielu
na nákladoch výpuste a dokončení technickej rekultivácie sú
zdĺhavé a komplikované, predpokladá, že skončia súdnym
sporom. Mesto nemá voči
Štrkopieskom v tejto chvíli iné
pohľadávky.

Diskusiu otvorila poslankyňa M. Smatanová otázkou,
v akom štádiu je oprava vstupnej brány cintorína. Primátor
informoval, že po vykonanom
odbornom statickom posudku
sa z bezpečnostných dôvodov
bude musieť pristúpiť ku komplexnejšej rekonštrukcii tohto
priestoru.
V diskusii zazneli otázky F.
Drozda – ku elektroinštalácii
v ZOS – realizuje sa projekt.
Na otázku, čo sa deje s bývalou budovou po ZUŠ (Ul.
kpt. Nálepku) – odpoveď primátora bola, že je pripravená
štúdia na vytvorenie 70 miest
pre deti materskej školy, čaká
sa na výzvu z fondov, tomuto
budú predchádzať rokovania
naprieč komisiami a radou
mesta.

Poslanec J. Timkovič otvoril
problematiku
parkovania
v meste a nedostatku parkovacích miest. Primátor informoval, že v meste je cca 3400
motorových vozidiel, takmer
1370 garáží (z nich je množstvo
prázdnych a využívajú sa ako
sklady!), mesto na celom území
disponuje počtom cca 1250
parkovacích miest. Poslankyňa
D. Vojsovičová požiadala vedenie mesta o predloženie
koncepcie využitia majetku
mesta.
V závere vystúpili rodičia
detí zo ZUŠ. Na otázky týkajúce sa budúcnosti školy a jej
vybavenia, ku ktorému prispeli
i rodičia, dostanú od mesta písomnú odpoveď.
-vž-
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Darček v podobe swingu

Každoročne v mesiaci, ktorý patrí úcte skôr narodeným,
aj naše mesto pozýva do Domu kultúry seniorov, aby im
odovzdalo slávnostný darček v podobe rôzneho programu. Tentokrát po milom vystúpení detí z MŠ vo Svite
ocenil primátor mesta Ing. Miroslav Škvarek šesť mestských organizácií, ktoré vytvárajú seniorom priestor pre
zábavu a sebarealizáciu (na obr.).
Po príhovore odovzdal darčekové koše ich predsedom
a program pokračoval vystúpením Veľ kého swingového orchestra z
Českej Třebovej, ktorý sprevádzala zástupkyňa starostu
tohto nášho dlhoročného partnerského
mesta Ing. Jaromíra
Žáčková. Zazneli pesničky a skladby z doby mladosti prítomných divákov, ktorí si
pospevovali také hity
ako Tereza, Život je
jen náhoda, alebo
sympatický prídavok
v podobe slovenskej
skladby To ta Heľpa
vo swingovej úprave.

Na záver boli muzikanti odmenení potleskom v stoji, čo
je pre účinkujúceho najviac.

V rámci návštevy orchestra
sme im okrem mesta ukázali
dva veľ ké skvosty Spiša –
Spišský hrad a Levoču. Počas
ich pobytu svietilo i slniečko
a videli i naše krásne jesenné
Tatry, takže domov odchádzali úprimne nadšení a spokojní.
V. Žoldáková
Foto: P. Kostka

VIANOČNÉ TRHY VÝZVA

Vyzývame záujemcov – remeselníkov o predaj vianočného
tovaru v rámci vianočných
trhov na akcii Príchod Mikuláša dňa 3. decembra 2016,
aby sa prihlásili do 23. novembra 2016 na MsÚ, č. t.
7875120.

Mikulášska kvapka

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža vo Svite sa obracia na
darcov, občanov a mládež v meste
Svit a okolia s výzvou, aby sa zapojili
do akcie na darovanie krvi Mikulášska kvapka.
Odber sa uskutoční vo štvrtok 15.
12. 2016 od 9.00 do 12.00 hod.
v budove Mestského úradu Svit –
na prízemí v CVČ. Prosíme darcov,
aby v deň odberu konzumovali len
ľahké jedlá a neužívali alkohol.

„DOTYKY S UMENÍM“ opäť vo Svite

V dňoch 17. – 22. októbra 2016 sa uskutočnil v priestoroch Koliby vo Svite plenér mladých výtvarníkov „DOTYKY S UMENÍM“. Bol venovaný pamiatke na nezabudnuteľné stretnutia talentovanej mládeže s národným
umelcom Tiborom Bartfayom a akademickým výtvarníkom Mariánom Prešnajderom, ktoré sa v minulosti začali
konať vo Svite a donedávna pokračovali v rôznych kútoch Podtatranského regiónu.
Vďaka finančnej podpore
Fondu na podporu umenia
SR a v spolupráci s odborom
kultúry Mesta Svit sa toto významné podujatie vrátilo
opäť do nášho mesta. Občianske združenie DEDIČSTVO, ktorého poslaním je
zachovanie, zveľaďovanie
a šírenie kultúrnych hodnôt
regiónu, sa na týždeň udomácnilo do priestorov Koliby
a jej okolia spolu s desiatimi
vybranými študentami SUŠ
z Kežmarku. Cieľom tohto
podujatia bola konfrontácia
talentu a výučby v škole
s profesionálnym umením.
Pod odborným vedením profesionálneho
výtvarníka
Mgr. Art. Ladislava Galku –
učiteľa ZUŠ vo Svite vytvorili
mladí výtvarníci spoločné
dielo, čím vzdali hold pamiatke T. Bartfaya a M. Prešnajdera, ktorí nás v nedávnej
minulosti opustili. Ich odkaz
mladej umeleckej generácii

Krátko...

3

žije v tých, ktorí sa s nimi
stretávali a pokračujú v umeleckej tvorbe a zveľaďovaní
kultúrneho dedičstva nášho
národa. Výstavku tohtoročnej tvorby i niektorých prác
z minulých ročníkov uvidíme
v novembri 2016 v priestoroch Koliby.

Nech nám žula, vsadená
do pamätného stĺpa (ktorý je
osadený pri Kolibe vo Svite
ako spomienka na kalamitu
vo Vysokých Tatrách 2004)
z plenéra T. Bartfaya 2009,
pripomína silu spätosti človeka s prírodou. Tú si
chráňme spolu s hmotným
i nehmotným kultúrnym dedičstvom našich predkov.

Ladislav Havlík
predseda
OZ Dedičstvo,
organizátor podujatia
Na foto: L. Galko so študentmi.

Lampiónový sprievod

Dňa 17. 11. 2016 (vo štvrtok)
o 17.00 hod sa bude konať 8. ročník Kanadského lampiónového
sprievodu. Pozývame všetky deti aj
s rodičmi, aby si pripomenuli časy
dávno minulé.
Zraz bude o 17.00 hod pri DK vo
Svite - Pod Skalkou.
Povinnou výbavou je lampión so
sviečkou + palica na držanie (cca
50 cm dlhá) s háčikom na zavesenie
lampiónu - dostať aj v papiernictve.

Vianočná výstava
ručných prác

Únia žien Pod Skalkou pozýva na
Vianočnú výstavu ručných prác spojenú s predajom. Uskutoční sa v piatok 18. 11. od 10. do 17. hod.
a v sobotu 19. 11. od 8. do 14.
hod. v miestnosti nad poštou. Na
výstave bude možné si kúpiť vyšívané a háčkované vianočné ozdoby,
medovníčky, sviečky, patchwork,
knihy, keramiku, výrobky obyvateľov
DSS Batizovce, náramky, šperky, náušnice, adventné vence, svietniky,
ikebany, vianočné pohľadnice a iné.

Spišsko-nemecké Vianoce

Karpatsko-nemecký spolok v Poprade všetkých srdečne pozýva na
„Spišsko-nemecké Vianoce“. Podujatie sa uskutoční 10. 12. 2016
o 16.00 hod. v Evanjelickom kostole vo Svite. V programe vystúpia
členovia a sympatizanti Karpatskonemeckého spolku.
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Nositeľ Ceny mesta: Keď sa človek upíše divadlu...
Pokračujeme v pravidelnom seriáli rozhovorov s držiteľmi
Ceny mesta Svit. Zastupiteľstvo mesta ju udelilo aj mladému
talentovanému režisérovi a hercovi
PETROVI WEINCILLEROVI.
Peter Weinciller sa narodil pred 38-mi rokmi v Poprade, vo
Svite prežil detstvo a prvé dotyky s divadelnou múzou. Tie
boli pre jeho život osudové a rozhodujúce. Po štúdiách sa
totiž naplno venuje divadelnej múze a jeho inscenácie boli
ocenené na domácich i zahraničných festivaloch. Je držiteľom certifikátov EUROPEAN ASSOCIATION FOR THEATRE
CULTURE o absolvovaní majstrovského kurzu vo švédskom
Stockholme, v Prahe i Bratislave. Zároveň získal Cenu Fra
Angelica, ktorú udeľuje Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru
pri Konferencii biskupov Slovenska za prínos v oblasti kultúry. Žije a tvorí v Bratislave.
• Peter, na čo konkrétne si
spomenieš, keď si pozeráš
staré fotografie zo základnej, či strednej školy?

a učiť sa aj na vlastných chybách.
Dnes si uvedomujem, aké je
veľmi dôležité viesť decká i mladých k láske k umeniu; aby už

• Ako režisér si sa podpísal
pod nemálo inscenácií. Podstatnú časť tvoria vlastne repertoár Divadla Teatro Colorato, ktorého si nielen
režisér, ale i umelecký vedúci.. Priblíž svojim rodákom
tento kolektív...
Tím Colorata tvoria stabilní
spolupracovníci – mladí profesionálni herci, ale aj herci rôznych divadiel z Bratislavy, Nitry,
Trnavy, Martina. Mnohí sú už
dnes známi aj v televízii.
Myslím, že sa nám v rámci
jednotlivých titulov podarilo dať
dokopy skvelé herecké partie,
ktoré si rozumejú nielen po profesionálnej, no najmä po ľudskej stránke – čo je veľmi dôležité, pretože veľa času trávime
na zájazdoch a na cestách.
Ostatných spolupracovníkov
– hudobníkov, výtvarníkov, choreografov a ďalších.... pozývame podľa potrieb daných titulov a sú to vždy zaujímavé
stretnutia.

Muzikál Matúš Čák Trenčiansky
Bolo to milé obdobie objavovania vzťahu k divadlu a umeniu ako takému. Nikdy ma nelákal šport. Aj na „základke“
som si vyberal skôr krúžky umeleckého razenia - výtvarný, tanečný, divadelný, neskôr mládežnícky zbor Tatrasong. Ale
divadlo si ma získalo najviac.
S veľ kou láskou si spomínam
na divadelný súbor v rámci ZUŠ
(vtedy ešte ĽŠU) s pani Valikou
Bendíkovou, kde sme toho
v našom Kultúrnom dome prežili veľa a boli to pre mňa prvé
krásne dotyky s herectvom.
Počas strednej školy (prv, než
som odišiel na Konzervatórium
do Košíc a neskôr na VŠMU do
Bratislavy) to bola milá spolupráca s divadelníkom srdcom
i telom - Vladom Benkom v Poprade.
Neskôr to boli akadémie a divadlá, ktoré sme „nacvičovali“
na rozličné príležitosti v rámci
skautingu, či farnosti. Bolo to
tiež veľmi pekné obdobie, kde
som si mohol mnoho odskúšať

od malička chodili napr. do divadla - hoci aj bábkového - pretože sa to potom stane súčasťou ich životných potrieb
a budú tak vedieť selektovať
„televíznu
pseudokultúru“
s kvalitným umením. Vďaka
všetkým za to, že sme v tomto
období dozrievania tieto možnosti mali. Hoci v malom, ale
mali.
Dnes ako režisér, ktorý musí
denne kompetentne komunikovať s dirigentom, spevákmi, výtvarníkmi, scénografom, kostymérkou, majstrom v divadelnej
dielni si uvedomujem, aký je
tento široký umelecký záber
dôležitý. A ako podstatné je ho
rozvíjať už od detstva...
• Čo rozhodlo o tvojej voľbe
– upísať sa divadlu?
Ten čarovný svet na javisku,
ktorý ma fascinuje dodnes.
Umelecké dielo, ktoré vzniká
a vzápätí zaniká. Ale vo vnútri
diváka ostáva...

Názov „Teatro Colorato“ –
znamená čosi ako „farebný“,
„pestrofarebný“, „plný farieb“.
A o to sa v rámci repertoáru aj
usilujeme. Aby naše divadlo
bolo farebné nielen v kostýmoch a scénografii, ale najmä
v repertoári.
V súčasnosti máme v ponuke
naozaj rozmanité tituly: Shakespearovu komédiu Oko za oko;
životopisnú hru o Michelangelovi podľa románu Irvinga Stonea; divadelné spracovanie
Hviezdoslavových balád Ó
SLÁVA HVIEZD Ó SLÁVA, Erbenove balady s názvom Svadobné košele v spolupráci s divadlom Dominus. V celoslovenskej premiére sme uviedli
dosiaľ na Slovensku nikdy neuvedenú Wojtyłovu hru Lúče
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otcovstva.
Máme tituly aj pre deti Noemova archa alebo Nezabudni
na Slona či Mačkomyšia vojna;
alebo satirickú komédiu z prostredia slovenskej dediny Pokušenie vo svätofloriánskej doline.
Medzi najnovšie tituly patrí nedávno premierovaná opereta
Franza Lehára Gróf z Luxemburgu a chystáme aj nové tituly.
V našich inscenáciách sa snažíme priniesť divákom hodnotné divadelné a umelecké
spracovanie, či zatraktívniť klasické diela a urobiť ich pútavými
pre dnešok. Tiež sa usilujeme
ponúknuť publiku myšlienku
a dôraz kladieme i na humornú
stránku predstavení.
• Čo ťa na divadle najviac
fascinuje?
Divadelnosť. Premena. Metafora. Obraz. Poézia. Fantázia.
• Trúfol si si aj na muzikály –
neľahký, ale žiadaný žáner.
Ale i operetu, ktorá je dnes
mimoriadne vzácna. Ako ich
spätne vnímaš?
Niekoľ ko muzikálov som režíroval spolu so študentmi muzikálového konzervatória v Bratislave (Pomáda, Mníšky, Zo
života hmyzu, Jarné prebudenie a iné); veľ ký muzikál sme
pripravili v divadle Cassia v Košiciach, kde sme uviedli titul zo
slovenských dejín - Matúš Čák
Trenčiansky s viacerými dnes už
známymi spevákmi a hercami
(Peťo Cmorík, Lukáš Adamec,
Mirka Partlová, Maťo Harrich,
LeRa, Lukáš Pavlásek a ďalší...).
Muzikál zaznamenal veľ ký
úspech, len škoda, že po prvých
reprízach divadlo muselo svoju
činnosť pozastaviť, pretože budovu, v ktorej sídlilo, odkúpil
„človek“, ktorý z nej neúmerne
prehnaným nájmom vyhnal fakticky všetky umelecké telesá,
tanečné súbory a skupiny, umeleckú školu aj divadlo. Nuž, žiaľ
- sme na Slovensku...
Bola to však veľmi pekná skúsenosť- autorom hudby je Ľubo
Horňák (klávesák skupiny Elán
a autor viacerých muzikálov).
Najťažšou úlohou pre mňa ako
režiséra bolo spevákov herecky
viesť tak, aby všetky zložky na
javisku boli vyvážené a aby interpréti rovnako dobre hrali ako
aj spievali.
Novou skúsenosťou bola pre
mňa opereta. Povedali sme si,
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Peter Weinciller s legendou opery Petrom Dvorským
že v Bratislave - a na Slovensku
vôbec - tento žáner chýba, tak
sa ho pokúsime trochu oprášiť.
Našou snahou tiež bolo zbaviť operetu starých operetných
inscenačných klišé a ponúknuť
divákom plnokrvné divadlo.
Preto som sa dal do počúvania
operiet a svojou ľúbivou hudbou si ma najviac získal Lehárov
Gróf z Luxemburgu, ktorého
sme na začiatku tohto roka
uviedli v Divadle Nová scéna
v Štúdiu Olympia. Hoci sme sa
ju snažili redukovať do čo najkomornejšiej podoby, predsalen so živým komorným orchestrom, dirigentom, spevákmi
a celou „garderóbou“ patrí medzi naše dosiaľ najväčšie a tým
pádom i najdrahšie produkcie.
Veľmi ťažké bolo vytvoriť obsadenie – nájsť takých spevákov,
ktorí by zvládli pomerne náročné spevácke operné party
a rovnako herecky náročné činoherné scény. Súdiac podľa
mnohých pozitívnych odborných kritík a diváckych ohlasov
sa nám to hádam podarilo...
Verím, že bude čoskoro príležitosť zavítať s týmto chutným
a vtipným dielkom aj do Svitu.
No a keď sme pri hudobnom
divadle a muzikáloch – môžem
prezradiť, že sa v súčasnosti
púšťame do prekladu a úpravy
libreta muzikálu s pracovným
názvom „Beethoven“, ktoré napísala viedenská operná i operetná „diva“ pani Manuela Miebach, ktorá je zároveň odborníčkou na Beethovenov život
a je autorkou viacerých odborných publikácií. Teším sa, že
oslovila práve náš režijno-dramaturgický tím, a že sa dobré
meno o našich produkciách donieslo až do Viedne. Bude to
taká rakúsko-slovenská spolu-

práca. Ako hudobný skladateľ
nám prisľúbil spoluprácu Pavol
Hammel a jeho tím.
• Sviťania ťa majú možnosť
sem-tam zahliadnuť i v televízii. Prezraď nám čo-to aj
z tejto kuchyne...
Keďže samotná réžia a príprava zaberie pomerne veľa,
veľa času, neostáva nazvyš pre
tú hereckú prácu. I keď mám
kolegov, ktorí ma neustále povzbudzujú, aby som svoju hereckú profesiu zintenzívnil a venoval sa jej i trochu viac. Mal
by som ich možno poslúchnuť...
I keď, pravdu povediac, na
skúškach sa nahrám toho až-až,
keď hercom predvádzam, ako
by mali danú postavu stvárniť.
Niekedy počas skúšobného obdobia poznám naspamäť takmer všetky role a ako neustále
nespokojný režisér by som si to
všetko zahral najradšej sám...
Nuž, ale... Čo by potom robili
herci?
• Tvoje umelecké aktivity
však presiahli naše hranice.
Ako a kde vedia o Petrovi
Weincillerovi v zahraničí?
Pravda jest. Radi cestujeme.
A do zahraničia obzvlášť. Naše
predstavenia sme mali možnosť
prezentovať napr. na medzinárodnom SHAKESPEARE FESTIVAL v Thournon sur Rhône vo
Francúzsku. Veľmi pekné zázemie sa nám podarilo vybudovať
v Taliansku, kde chodíme de
facto už skoro pravidelne prezentovať slovenské divadelné
umenie. Niekoľ ko krát sme
s viacerými titulmi vystúpili
v Ríme v Teatro Le Sallette, či
Teatro San Genesio, kde naše

divadlo už veľmi dobre poznajú, dokonca i talianski kritici
(vyšlo niekoľ ko veľmi prajných
kritík v taliančine); hrali sme aj
vo Forlí, či na pôde slávnej starobylej Boloňskej univerzity.
Keďže Rím je veľmi kozmopolitné mesto, aj zloženie publika
je tam veľmi rôznorodé, mnohonárodné, mnohofarebné.
Hrali sme tiež v Srbskom Belehrade, Kovačici, Starej Pazove, pravidelne zájazdujeme
k susedom do Čiech, kde sme
na festivaloch získali aj mnohé
ocenenia a toto leto sme mali
možnosť vystúpiť na veľ kolepom celosvetovom podujatí
a to na Svetových dňoch mládeže v poľskom Krakove.
Chystáme i ďalšie medzinárodné zájazdy. Niekedy mám
pocit, že v zahraničí naša tvorba
zaznamenáva ďaleko väčší
úspech a medzinárodné uznanie ako doma. Nuž... niekedy
to tak je. Doma je málokto prorokom.
• Na čo si pri pohľade do
svojej umeleckej minulosti
hrdý?
To je ťažká otázka - pretože
každé predstavenie, každá inscenácia je ako dieťa. A rodič
nemôže povedať, že toto dieťa
mám radšej, alebo toto sa viac
vydarilo, lebo by tak krivdil
ostatným... Ale verím, že tie
umelecké „vrcholy“ a „pýchy“
ešte len prídu. Ak môžem povedať, tak v súčasnosti jednou
z tých mojich najobľúbenejších
(i divácky) je inscenácia Ó
SLÁVA HVIEZD Ó SLÁVA, ktorá
je, ako sa minule vyjadril náš
dramaturg Ďuri Fotul, takým
naším „Na skle maľované“. Mimochodom, máme divákov,
ktorý túto hru videli 8-9 i viackrát a stále si ju prídu pozrieť
znova. Platí to aj v prípade
iných inscenácií. Ako mi nedávno pred predstavením diváci povedali: „Videli sme vašu
hru v Trnave. Veľmi sa nám páčilo! Tak sme pricestovali, aby
sme si pozreli, čo ste vytvorili
nové... “ A to sú momenty,
ktoré ukazujú, že vaša práca má
zmysel...
• Viem, že ku Svitu sa hrdo
a rád hlásiš a navraciaš. Žiješ
v Bratislave a tak iste viac
všímaš niektoré premeny
Svitu, ako my, čo tu bývame.
Čím je toto mestečko pre
teba?
Vo Svite som vždy doma. Teší
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ma, že keď prídem v ktoromkoľvek ročnom období, je čo
obdivovať. Mesto je plné zelene - na jar prenádherne rozkvitnuté, teraz na jeseň plné
pestrofarebných stromov, fascinujúci výhľad na Tatry, pokoj.
Je tu mnoho pekne opravených
domov, ulice sú čisté, dá sa ísť
na prechádzku popri lese, športovať. Svit je malebné mestečko.
Keď som žil takmer dva roky
v Ríme a denne videl tú špinu
a neporiadok (podobne napríklad aj v Londýne); vždy som si
spomenul, ako čisto máme vo
Svite. Som hrdý, že som Sviťan.
• Tradičná otázka na záver –
aké sú tvoje túžby a plány
do nastávajúcich dní?
Aktuálne pracujeme na príprave scenára k novej hre, ktorá
bude na motívy známej knihy
C. S. Lewisa „Rady skúseného
diabla“, v ktorej starý skúsený
„čert“ radí svojmu mladšiemu
kolegovi, ako má pokúšať ľudí.
Radi by sme tento titul uviedli
formou akéhosi veselého divadelného kabaretu. Keďže kniha
je písaná formou listov, bude
z nej potrebné vytvoriť dramatický text, čo bude úloha pomerne náročná. Veľmi sa však
na túto prácu teším.
V Slovenskom národnom divadle by som v tzv. „Modrom
salóne“ (čo je jedna zo scén
v novostavbe SND) mal režírovať poetickú inscenáciu, ktorá
bude pozostávať z textov našich veľ kých slovenských básnikov, najviac zrejme z málo
známych – ale vynikajúcich –
diel Hviezdoslava.
Pre divadlo Dominus v Močenku zas pripravujeme dramatizáciu krátkych Čechovových
poviedok. V ďalšej časti sezóny
sa púšťame do úpravy už spomínaného libreta k muzikálu
„Beethoven“ v spolupráci s rakúskou stranou.
Samozrejme, aby sme neboli
len pri práci - veľmi rád cestujem za divadlom, výtvarným
umením, architektúrou, inšpiráciou. Pomerne často chodievam do Londýna, Berlína,
Viedne či do Talianska na tzv.
„divadelné cesty“. Túto zimu
by som však rád navštívil novú
destináciu – mekku divadla –
Moskvu. Uvidím, či to okolnosti
dovolia, ale už sa na túto, ale
i iné dobrodružné cesty za divadlom veľmi teším!
V. Žoldáková
Foto: archív P. Weincillera
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ZŠ Mierová oslavuje SEDEMDESIATKU
Písal sa rok 1946, keď prví žiaci zasadli do školských
lavíc v budove na Hviezdoslavovej ulici. Uplynulo odvtedy už 70 rokov. Sedemdesiat rokov existencie našej
planéty neznamená nič. Sedemdesiat rokov existencie
človeka znamená, že má už za sebou veľkú časť života.
Sedemdesiat rokov existencie našej školy znamená, že
jej prah prekročili tisíce žiakov, že dnešní sedemdesiatnici, ktorí vtedy začali chodiť do 1. triedy, majú 76 rokov.
Tých niekoľko generácií našich žiakov, to je história,
ktorá je napísaná v kronike života, v kronike školy.
Za uplynulé roky sme vytvorili spoločné dielo nemalej hodnoty, dali sme výchovu a vzdelanie mnohým
generáciám, prežili sme
s nimi míľnik detstva, s láskou sme im odovzdali časť
seba, svojho srdca a vzácne
pedagogické majstrovstvo.
Za desiatky rokov histórie
našej školy sa v zrkadle spomienok vynárajú žiaci, ktorí
prispeli k dobrému menu
školy, absolventi, ktorí sa
veľmi dobre uplatnili a uplat-

ňujú v živote a zastávajú popredné miesta v kultúrnom
i spoločenskom živote.
Jubileum školy je príležitosťou na to, aby sme si pripomenuli jej základné poslanie - poskytovať našim
žiakom základné vzdelanie,
vyzbrojiť ich vedomosťami
a zručnosťami, ktoré sa
stanú pevným základom, na
ktorom môžu bez obáv stavať v ďalšej príprave na povolanie a dobre sa uplatniť
v živote.

A aká je škola dnes?
Sme škola otvorená deťom, rodičom i širokej verejnosti. Postupným modernizovaním priestorov
školy a výučby vytvárame podnetné motivačné prostredie,
ktoré prispieva k zvyšovaniu vedomostnej úrovne žiakov, poskytujeme vysokú odbornosť pedagogického zboru.
Sme zapojení v mnohých projektoch, už niekoľ ko rokov dosa-
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hujeme so žiakmi výborné výsledky v okresných, krajských
a dokonca i celoštátnych kolách
postupových súťaží v oblasti vedomostnej, športovej, kultúrnej
a predmetových olympiád. Tieto
výsledky by nebolo možné dosiahnuť bez zodpovednej práce
pedagógov našej školy, nepedagogických zamestnancov, ale aj
nadšených rodičov. Naše aktivity
podporuje aj Mesto Svit a viacerí
sponzori.
Želám teda našej škole ešte
veľa úspešných rokov, dobrých
pedagógov a ostatných zamestnancov, a hlavne veľa žiakov, aby
sme mohli aj v ďalších desaťročiach vzdelávať a vychovávať
novú, mladú generáciu.
Ing. Elena Berezovskijová,
riaditeľka ZŠ Mierová Svit

ZŠ Mierová vás pozýva na

slávnostnú besiedku k 70. výročiu založenia školy
8. decembra 2016 o 16:00 h v Dome kultúry Svit

Škola od svojho založenia až po súčasnosť prešla mnohými
medzníkmi, na ktoré si spolu s nami zaspomínajte:
1946 Povereníctvo školstva a národnej osvety so súhlasom Povereníctva financií rozhodlo o zriadení Štátnej meštianskej
školy s platnosťou od 1. 9. 1946. 22.9. bola škola slávnostne
otvorená. Počet žiakov v dvoch triedach bol 98. Vyučovalo
sa v Penzióne II. na Hviezdoslavovej ulici. Riaditeľom školy
sa stal Augustín Naďovič.
1947 20. 9. sa začína vyučovať v novej školskej budove, v bývalom SOU-chemickom. Riaditeľom bol Vladimír Gašparovič.
1948 Názov školy sa zmenil na Stredná škola vo Svite. Školská
dochádzka trvala 9 rokov.
1949 Riaditeľom školy sa stal Albert Zachar. Škola nadviazala
družbu so Strednou školou v Českej Třebovej.
1951 1. 2. názov školy bol I. deväťročná škola.
1953 1. 9. spojením I. a II. deväťročnej školy vznikla Osemročná
škola, riaditeľom sa stal Barnabáš Tkáč.
1954 15. 2. rozdelenie škôl, škola dostala názov II. osemročná
stredná škola, riaditeľom bol opäť Albert Zachar.
1959 1. 9. riaditeľom školy sa stáva Ján Hric.
1960 V máji žiak 6.ročníka Aladár Róth zachránil život trojročnému dievčatku. Po prvýkrát žiaci dostali učebnice a školské
potreby zdarma.
1970 6. 1. sa začalo vyučovanie v novej budove na Ulici mieru.
Škola mala 26 tried a 703 žiakov 1. - 9.ročníka. V apríli sa v
školskej jedálni začali vydávať prvé obedy. Žiaci začali využívať jazykové laboratórium v októbri.
1974 Bola zriadená matematická trieda. Od 2.12. 1974 bol riaditeľom školy Jozef Kotora.
1976 Prechod na novú koncepciu vzdelávania. Povinná desaťročná školská dochádzka. Otvorená športová trieda so
zameraním na basketbal.
1981 Učitelia svojpomocne vybudovali sklad materiálu pre
školské dielne.
1989 Ukončenie rekonštrukcie druhej časti spojovacích chodieb.
1990 16. 2. sa stáva riaditeľ kou školy Luďa Szabová.

1992 V réžii Márie Černajovej začala písať svoju históriu „vianočná besiedka“. Otvorená trieda s rozšíreným vyučovaním
nemeckého a anglického jazyka od 5. ročníka.
1994 Projekt Škola podporujúca zdravie – zapojenie sa do národnej siete škôl.
1995 Trieda s jazykovým variantom výuky cudzích jazykov od
tretieho ročníka.
1998 Právna subjektivita školy k 1.1.1998. Rekonštrukcia výmenníkovej stanice. Základná škola má opäť deväť ročníkov.
2002 1. 7. sa stáva novým zriaďovateľom školy Mesto Svit.
2004 Normatívne financovanie školy. Vytvorenie webovej
stránky školy zs@zsmierusvit.edu.sk.
2005 Zmena ulice školy na Mierová.
2007 1. 6. slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska.
2008 Nový školský vzdelávací program ISCED 1, ISCED 2
2009 Ukončenie rekonštrukcie pavilónu A, 4 pavilóny A, B, C, D
sú zateplené, so sedlovou strechou, plastovými oknami,
modernými sociálnymi zariadeniami, vybavené novým školským nábytkom.
2010 1. ročník celoškolskej odbornej konferencie.
2011 Nová odborná učebňa chémie.
2012 Nová odborná učebňa fyziky.
2013 Riaditeľ kou školy sa stáva Ing. Elena Berezovskijová.
2013 1. ročník „vianočného jarmoku Dobra“.
2014 1. ročník „Noci ľudovej rozprávky“.
2014 16. 6. – 20.6. Metamorfózy Mesta Svit -vernisáž fotografií
pri príležitosti 80. výročia založenia Mesta Svit.
2014 15.10. Projekt Comenius u nás - návšteva zahraničných
partnerov z Turecka, Bulharska, Talianska, Francúzska a Španielska.
2015 Inovovaný školský vzdelávací program
2015 19. 5. otvorenie vonkajšieho fitness.
2015 Renovácia palubovky v telocvični.
2016 Nové parkovisko pred školou, prístavba telocvične.
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Učiteľský kolektív pod vedením riaditeľa Jána Hrica

Učiteľský kolektív pod vedením riaditeľa Jozef Kotoru

Seniori už plánujú
ďalšie akcie

Po mesiaci Úcty k starším, keď v oboch kluboch
seniorov prebiehali krátke stretnutia členov klubov aj za účasti predstaviteľov mesta a po celomestských oslavách sa pozornosť, čo do počtu
členstva najväčšej organizácií v ZO JDS vo Svite,
sústreďuje na prípravu aktivít v roku 2017.
Ešte v decembri organizuje ZO JDS v spolupráci so stolnotenisovým
klubom Adento Svit v sobotu 10. decembra od
9.00 do 12.00 v malej telocvični Iskry Arény vianočný stolnotenisový
turnaj mužov a žien nad
62 rokov s trvalým pobytom vo Svite. Jednou
z väčších akcií, ktorú organizuje ZO JDS v spolupráci s ďalšími organizáciami zaoberajúcimi sa
činnosťou seniorov už
v novom roku, je tradičné
novoročné stret-nutie seniorov s predstaviteľmi
mesta, poslancami MsZ
a predsta- viteľmi svit-

Technická výchova žiakov

ských podnikov. To sa
uskutoční v stredu 25.
januára o15.00 h v kaviarni Spolcentra vo
Svite. Aj tohto roku pri
stretnutí ZO JDS vyhlási
dve osobnosti z radov
občanov mesta za rok
2016,bude krátky kultúrny program a spoločenské posedenie pri
hudbe.
Po roku sa uskutoční
hodnotiaca schôdza členov ZO JDS, a to v stredu
15. marca 2017 v Dome
kultúry. V júni 13. 6.
2017 sa Pod Skalkou
uskutoční už v poradí VII.
ročník Okresných športových hier seniorov. -ák-

ZAMESTNANCI – ŽIVNOSTNÍCI
– DÔCHODCOVIA
ÚVERY JEDNODUCHO DO 6 000,-€
0949 604 294
Poprad, Nám. sv. Egídia, budova INTES,
2.posch. www.wavreal.sk
Škola vychovala za 70 rokov tisícky žiakov.

Foto. archív školy
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Spoločenská kronika
c NARODILI SA

Milan Javorský, Jakub Geršič,
Adam Bednačík, Marcela Starigazdová

Y MANŽELSTVO
UZATVORILI

Milan Bališ a Paula Tajbošová, Ondrej Budiš a Miroslava Knutová,
Dalibor Lalik a Eva Pušková, Miloš
Šavel a Zuzana Povrazníková, Lukáš Valášek a Mária Hudačeková,
Matej Omasta a Soňa Zaťurová,
Pavol Šuba a Markéta Fialová

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
október

= SPOMIENKY
"Vytrhnúť srdce môže osud divý, blesk
očí zhasí hrob závistlivý, ľúbosť nemožno rozlúčiť."
(Andrej Sládkovič)
Niet dňa, aby sme si
nespomenuli na nášho milovaného manžela, otca a dedka
Ing. Jána VALLUŠA,
od smrti ktorého
9.novembra 2016
uplynulo smutných 5
rokov. Ďakujeme všetkým, ktorí na neho
nezabudli a spomínajú spolu s nami.

Manželka, dcéry a syn s rodinami

„Bolesťou unavená
tíško zaspala.
Za všetky Tvoje
bolesti nech Ti dá
Pán Boh večnej
milosti.“
Dňa 26. novembra
2016 uplynie 5 rokov
od úmrtia našej drahej manželky, mamky a babičky Anny VYTYKÁČOVEJ. Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, čo ju poznali.
S láskou smútiaca rodina
4. novembra sme si
pripomenuli 100 rokov od narodenia a
10 rokov, čo nás navždy opustil náš
otec
DIONÝZ ZURIAN.
Spomínajte spolu s rodinou

"Život a smrť.
V nich nikdy nie
si sám. Tvoj odchod, otec, žije
s nami. Aj trýzeň smútku do
nádejí prekvitá.
Ty žiješ v nás my v Tebe, nie
sme sami. "
23. 10. 2016 uplynuli tri roky od náhleho odchodu
Jána GAJANCA
- vzácneho človeka - manžela, otca,
deda, priateľa, kolegu, suseda, známeho. Jeho smrť prišla nečakane
a nás všetkých bolestivo zasiahla.
Za uplynulé tri roky neprešiel jediný
deň, aby sme si na neho s láskou
a úctou nespomenuli. Tí, ktorí ste
ho poznali a mali radi, venujte mu
aj dnes tichú spomienku.
Manželka a dcéry s rodinami

Je to už rok, čo
nás navždy opustila a do večnosti
odišla naša milovaná mamka, stará
a prastará mamka
ANNA JURČOVÁ.
Odišla od nás vo
veku 72 rokov dňa
23. novembra 2015,
denne na ňu spomíname a prosíme
i všetkých vás, ktorí ste ju poznali, aby
ste jej venovali tichú spomienku.
Ďakujú dcéry Anička
a Markétka s rodinami

70 ROKOV
Ján Kaba, Mária Škovirová, Alžbeta Celušáková, Jozef Ištok
75 ROKOV
Božena Veselovská, Mária Zacharová, Eleonóra Drobuliaková,
Elena Obrcianová
80 ROKOV
Mária Matúšová, Terézia Ďurecová, Ján Dubeň, Martin Hlavčák,
Marta Podolská, Gertrúda Hricová
85 ROKOV
Anna Martonová, František Magač
90 ROKOV
Emília Bolisegová
91 ROKOV
Emília Hudáková, Ľudmila Levárska, Paulína Čírska
93 ROKOV
Helena Šimíčková
95 ROKOV
Jozef Šurjak
101 ROKOV
Simona Bangóvá

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Florián Chudjak † 28. 9. 2016 (83),
Ladislav Čonka (57), Emil Beličák(79), Tomáš Klimo (90), Helena
Kaščáková (72), Regina Pastirčíková (78), Anna Gavalerová (93),
Milena Havašová (73), Janka Bullová (83), Roman Rešovský (37),
Anna Buňová (79), Marta Kollárová
(86), Kvetoslava Diačiková (88)

AK SI NEŽELÁTE
V prípade, že si neželáte, aby
sa vaše jubileum, sobáš, resp. narodenie dieťaťa zverejnilo v tejto
rubrike, prosíme o oznámenie
v redakcii – MsÚ, č. dv. 116, č. t.
7875 114.
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Mestská knižnica vo Svite pripravila
dve besedy s regionálnym autorom
Františkom Bardym (obr. vľavo).

V októbri sa so spisovateľom stretli šiestaci obidvoch
základných škôl mesta a dozvedeli sa o tom, ako vznikla
kniha Spod Kráľovej hole –
Povesti a historky z Liptovskej Tepličky.
František Bardy pochádza
z Veľ kej pri Poprade. Ako

učiteľ slovenčiny a dejepisu istý čas pôsobil i
vo Svite, v ZŠ na Komenského ulici. Učiteľské povolanie ho neskôr
priviedlo
do
Liptovskej Tepličky, kde
sa ako zanietený dejepisár začal zaujímať o
históriu obce a okolitého kraja. Stal sa kronikárom školy i obce,
zozbieral množstvo historických listín, zapisoval povesti a príbehy najstarších
Tepličanov.
Z nich vytvoril spomínanú
knihu a tým zachránil pre
ďalšie generácie ľudové tradície a slovesnosť rázovitej
obce Liptovská Teplička.

Zaujímavé na publikácii je
i to, že ju ilustroval známy
regionálny výtvarník František Žoldák. Všetci, ktorí by

mali záujem toto vydarené dielko vlastniť,
si ho môžu zakúpiť priamo v našej knižnici.
DŠ
Foto: P. Kostka

Farebné tóny jesene
v podaní SZUŠ Fantázia

Melódie piesní obliekli si októbrový šat k farbám hudobných nástrojov, ktoré sa rozozvučali vďaka šikovnosti našich milých žiakov z Fantázie.
Na doskách Domu kultúry
vo Svite sa rozozvučali struny,
klávesy, hlásky spevavé
a nadšenci klasickej hudby
zažili pekný jednoduchý koncert, ktorý mal svoj veľ ký štýl
a šarm ukrytý v množstve hodín venovaných každej skladbičke, sonatíne či piesni…
Len tí vedia to tajomstvo, čo
trpezlivo spájajú tón po tóne
do jedného celku, aby vďaka
hudbe mohlo tu byť vo svete
(Svite) krajšie. Možno i
stromy to vedia, keď jednoducho a odovzdane púšťajú
zo svojich konárov pestrosť
každoročne. Hudba je i o
tom. Vzdať sa listov ako času, čo je venovaný notám,
ktoré sa nevinne tvária ako
čierne bodky. Vďaka nim
hudba vie byť ako ročné ob-

dobia. Dokáže prečkať zimu,
aby novými melódiami vedeli
sme zakvitnúť a potešiť opäť.
Každý nástroj mal svoju
pieseň, snáď sa i srdcia starých mám a otcov rozozvučali, keď pekným slovom ich
potešil literárno- dramatický
odbor svojimi divadelnými
scénkami. Klavír sa tešil tiež,
a ak by na chvíľu klávesy vymenil za podobu ľudskú, istotne by aj on zatlieskal... Zazneli, okrem iného nežné
hlásky dievčenského zboru,
gitarový orchester, ľudové
piesne v sprievode akordeónu. A ak nás počuli
svitské stromy, istotne sa už
tešia na snehovú prikrývku.
Veď my si pre ne, i pre vás
opäť niečo pekné pripravíme.
m.p.

FS Jánošík

srdečne pozýva
25. novembra o 18:00 hod
do Domu kultúry vo Svite
na slávnostný program k 60. výročiu
založenia súboru a 10. výročia
založenia súboru Senior Jánošík
Vstupné: 6,- eur, predpredaj
vstupeniek: Reštaurácia DK Svit
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sa hýbe veľmi rýchlo

Každý sa niekam ponáhľa a nedokáže sa nielen zastaviť,
ale ani len uvažovať nad dôležitými hodnotami svojho
vlastného života. Avšak všetci dobre vieme, že všetko
trvá veľmi krátko. A tak sme si postupne osvojili, že
všetko okolo nás je rýchle.
Slovami o tom, že v tejto
uponáhľanej dobe má všetko
veľmi krátke trvanie - krátke
manželstvá, krátke pracovné
vzťahy, krátke priateľstvá
a krátka trvácnosť spotrebičov v domácnosti sa úprimnými slovami vďaky za už 10ročnú existenciu občianskeho združenia Familiaris

založenia. Jeho činnosť je zameraná na práve takú oblasť,
ktorá je pre každého potrebná. Je to sociálna služba
v oblasti špecializovaného sociálneho poradenstva, domácej opatrovateľskej služby a
činnosti komunitného centra.
Krátku históriu združenia
s prejavom vďačnosti všet-

spolupracovali.
Jubilejné stretnutie sa
uskutočnilo dňa 21.10. vo večerných hodinách za prítomnosti pozvaných hostí, ale aj
širokej verejnosti. Slávnostná
atmosféra bola znásobená
nielen priestormi obradnej
miestnosti Domu kultúry vo
Svite, ale aj divadelným pred-

stavením „Lúče otcovstva“ od autora Karola Wojtylu v režijnom
prevedení Petra Weincillera, svitského rodáka. Všetkým, ktorí si
v tejto „rýchlej dobe“ našli čas
a prišli podporiť výročie založenia
občianskeho združenia Familiaris,
úprimne ďakujeme.
Jana Šoltisová
Foto: Peter Kostka

Mládež a seniori

Jednou z úloh Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite je
nadviazať konkrétnu spoluprácu s mladými ľuďmi, ktorých na
území mesta zastupuje školský parlament.

poďakoval Ing. Ivan Zima, zástupca primátora mesta Svit.
Vyjadril poďakovanie zakladateľom združenia za to, že
ak je správna myšlienka a cieľ
toho čo chceme robiť, tak to
nemusí mať krátke trvanie.
Práve v týchto dňoch si občianske združenie Familiaris
pripomína 10. výročie svojho

kým, ktorí stáli nielen pri zakladaní združenia, ale boli
aktívni aj počas jeho existencie, predniesol vo svojom
príhovore predseda Rady
združenia PhDr. František
Drozd, PhD. Poďakovanie vyjadril aj všetkým organizáciám vrátane samosprávy,
ktoré ochotne pri činnosti

Aby sa od slov prešlo k činom, v októbri členovia výboru ZO JDS
Jozef Hulín a Blažena Bendíková navštívili riaditeľ ku Centra voľného
času Naďu Kumurovitzovú a vedúceho Mládežníckeho parlamentu
Mareka Habiňáka. Boli prerokované otázky možnosti využívania klubových priestorov pre činnosť mládežníckeho parlamentu, aktívneho
získavania dokumentov a fotografií z histórie Svitu. Obe strany vyjadrili zámer spoločne sa podieľať na udržiavaní pamätných miest
v meste počas roka a hovorili aj o iných možnostiach spolupráce.
Po spracovaní vlastných plánov činnosti budú môcť rozvinúť aj
niektoré konkrétne možnosti spolupráce ZO JDS a Mládežníckeho
parlamentu v budúcom roku.
Stretnutie ZO JDS a CVČ s Mládežníckym parlamentom sa uskutoční v januári 2017.
Mgr. Miroslav Jurčák

PREKVAPENIE Z TARGETU

V septembrovom vydaní novín
Svit bol uverejnený článok o jazykovej škole Target so sídlom v
Pop-rade, ktorý bol spojený so
súťažnou otázkou. Odpovedala
som len, tak zo zvyku reagovať
na rôzne súťaže a príjemným prekvapením bola pre mňa výhra v
podobe trojmesačného kurzu angličtiny.
Chcem sa poďakovať redakcii
novín a samozrejme jazykovej
škole Target za túto výhru. Hoci
jazyky nie sú mojim koníčkom,
vďaka lektorom a príjemnému
prostrediu sa na hodiny angličtiny teším a vrele odporúčam
každému, kto má záujem naučiť
sa jazyk rýchlou a atraktívnou formou.
Ing. Eva Austerová
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Neničme si životné prostredie
parkovaním na zeleni
Parkovanie vozidiel v meste Svit je stále sa rozširujúci problém dnešnej doby, nakoľ ko kapacita parkovacích miest
nezodpovedá počtu majiteľov vozidiel. Vodiči sú nespokojní, že nemajú kde zaparkovať a občania sú pohoršení
z vodičov, ktorí parkujú na zeleni alebo na chodníku, dôkazom čoho sú časté telefonické oznámenia prijaté na útvare
MsP Svit.
Porušenie uvedeného ustaNapriek nedostatku parkonovenia zákona a VZN mesta
vacích miest nemá vodič
Svit môže mať za následok
právo porušovať zákon.
prejednanie skutku v priestupMestská polícia vo Svite na kovom konaní.
základe vyhotovených písomných výziev a upozornení upoEKO okienko
vedomuje vodičov, ktorí svoje
vozidlá parkujú na chodníkoch,
kde neostáva voľná šírka 1,5
m a tiež na verejnej zeleni,
Tieto upozornenia tvoria súo tom, že týmto konaním porušujú ustanovenia § 25 ods. časť prevencie mestskej polí1, písm. q) a s) zákona NR SR cie. Aby naše mesto bolo čisč. 8/2009 Z. z. o cestnej pre- tejšie, krajšie a aby životné
mávke v znení neskorších prostredie, v ktorom žijeme
predpisov. Zároveň státím na bolo zdravšie. S písomnými
verejnej zeleni porušujú vodiči upozorneniami sa vodiči môžu
Všeobecne záväzné nariadenie stretnúť prevažne na sídliMesta Svit č.5/2006, §3 odst.1 skách, kde príslušníci MsP Svit
písmeno s) o udržiavaní čis- vykonávajú kontroly zamerané
toty, o správe a údržbe verej- na dodržiavanie zákona o cestnej zelene, poriadku a ochrane nej premávke a to napr. na výmajetku mesta, občanov a vesných informačných tabuprávnických osôb na území liach a za stieračmi osobných
motorových vozidiel.
MK
mesta Svit.

Koncert Integrácia seniorov

Detské ihrisko už slúži deťom
(Dokončenie z 1. strany)
Vo štvrtok 20. októbra 2016 sa v rámci Mesiaca úcty k starším uskutočnil v Aréne Poprad 1. ročník koncertu Integrácia seniorov s cieľom
ich potešiť. Z nášho mesta sa ho zúčastnilo vyše 100 seniorov z rôznych
klubov pôsobiacich vo Svite: KD Svit, KS Bôrik, Jednota dôchodcov
Slovenska, MS Slovenský červený kríž Svit, MO Slovenský zväz zdravotne
postihnutých Svit, Klub absolventov Baťovej školy a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Na koncerte našich seniorov svojimi vystúpeniami potešili najmä Peter Stašák, Marcela Laiferová, Štefan Skrúcaný,
Pavol Hammel či Kysucký prameň a mnoho ďalších. Každý z účastníkov
si domov odniesol tričko s logom Integrácie a veríme, že aj potešenie
a dobrý pocit z celého tohto charitatívneho kultúrneho podujatia.
L.F.

o pružinové hojdačky v tvare autíčka, lienky, štvorlístka,
nachádza sa tu veľ ká hojdačka v tvare hniezda, štyri
prekryté pieskoviská, hracia zostava v tvare mravca so
šmýkačkou či tunel v tvare húsenice.
Na tento zámer bolo z rozpočtu mesta vyčlenených
52 690 eur, nakoľ ko v súčasnosti škôlku navštevuje 166
detí. V Materskej škole na Mierovej ulici sa nachádza
osem tried, z toho sedem poskytuje celodenné vzdelávanie a starostlivosť a jedna trieda funguje s poldennou
starostlivosťou a vzdelávaním.
L.F.
Foto: Peter Kostka
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Polícia musí byť profesionálna, ľudská, ale i nekompromisná
Po odchode Ing. Jozefa Dluhého do dôchodku došlo od 1. októbra 2016 k zmene
na poste náčelníka Mestskej polície Svit. Do funkcie bol menovaný Mgr. Michal
KLIMKO. Je Sviťanom, má 53 rokov, základnú a strednú školu (SOU chemické)
absolvoval v našom meste, po základnej vojenskej službe sa vrátil domov a do
roku 1991 pracoval v Chemosvite. Od 1. 10. 1991 nastúpil do služobného pomeru
Policajného zboru SR, kde si doplnil vysokoškolské vzdelanie a prešiel rôznymi
zodpovednými funkciami a postami. Od roku 1997 do roku 2005 pôsobil ako riaditeľ OO PZ v Poprade. V tomto rezorte zotrval až do konca augusta tohto roku.
Ako ste z pozícií, ktoré ste zastávali
v Poprade, či neskôr v Bratislave vnímali Svit?
Ako bezpečné mesto. Žil som tu, športoval, v mladosti som hral v dychovke na
krídlovku s pánom Jožkom Sokolom (rád
na to spomínam). Neskôr sme mnohokrát
s tunajšími príslušníkmi polície spolupracovali, takže som bol, takpovediac, „v obraze“.
Funkcia náčelníka MsP vám otvorila
novú životnú i pracovnú etapu. S akými
pocitmi, resp. víziami ste ju prevzali?
Mestská polícia je zriadená, aby slúžila
slušným a zodpovedným občanom mesta
a jeho návštevníkom. Aby sa kedykoľvek
mohli na ňu obrátiť. Jej činnosť je vymedzená zák. 564/91 Zb. o obecnej polícií
v znení neskorších zákonov. Sú na ňu kladené vysoké nároky.
Jedno z mojich predsavzatí je predovšetkým vybudovať akcieschopnú a uznávanú mestskú políciu, ktorá bude nápomocná občanom Svitu. Najmä prevenciou,
ale ak si to situácia žiada, aj represívne.
Mestská polícia je vlastne prvý kontakt
s občanom, sú to akési predĺžené ruky
MsÚ. Vnímam, že musí úzko spolupracovať
s inými organizačnými zložkami mesta, hľadať riešenia tam, kde vzniknú problémy.
Ďalšou prioritou je rozpracovať projekt
„Spoznajte svojho policajta“. Na polícii
Svit máme šikovných a bystrých ľudí, s ktorými sa veľmi dobre pracuje. Rýchlo pochopili a prijali zmeny po mojom príchode.
Zaslúžia si obdiv nielen u vedenia, ale
najmä u občanov. Starajú sa, aby život Svi-

Denník polície
n 19. septembra bola hliadka MsP v spolupráci s príslušníkmi OO PZ Svit vyslaná k
Domu opatrovateľskej služby, kde malo dochádzať ku slovnému obťažovaniu opitým.
S osobou bol vykonaný pohovor a následne
bol usmernený do svojho bydliska.
n 20. septembra hliadka MsP prijala telefonicky oznámenie o rozbití okna. Bolo
zistené, že sa uvedený skutok stal a bol
úmyselný. Hliadka MsP v tejto veci spracovala priestupkový spis a predložila správu
o výsledku objasňovania priestupku po zistení páchateľa priestupku príslušnému
správnemu orgánu.
n 21. septembra večer bola hliadka MsP
v súčinnosti s OO PZ Svit vyslaná na Ul. P.
Jilemnického, kde dochádzalo k fyzickému
napádaniu manželom. Na miesto bola privolaná aj Rýchla zdravotná pomoc. Vec rea-

Náš rozhovor

s Mgr. Michal Klimkom, náčelníkom
Mestskej polície vo Svite
ťanov bol krajší, lepší a bezpečnejší. Sú ale
aj im opační a s tými musíme systematicky
pracovať a zdokonaľovať ich myslenie. Taktiež vzniká potreba rekonštrukcie kamerového systému v meste a jeho doplnenie.
A v neposlednom rade si myslím, že by
bolo ideálne, keby naše sídlo bolo v budove mestského úradu.
Hliadky mestskej polície často vidieť
v uliciach mesta. Čo je ich úlohou?
Zabezpečujeme verejný poriadok pravidelnými hliadkami v meste a v jeho častiach. Riešime písomné, telefonické
a ústne oznámenia. Kontrolujeme dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení
mesta, čistotu a hygienu v uliciach, vraky
áut, skládky odpadov, požívanie alkoholu
u mladistvých a maloletých, riešime problémy s asociálnymi a neprispôsobivými
občanmi, priestupky chovateľov psov, parkovanie osobných motorových vozidiel na
chodníkoch a zeleni, kontrolujeme prevádzkovanie taxislužieb na území mesta,
rannú a poobedňajšiu bezpečnosť detí na
priechodoch pri školách v meste Svit. Samozrejme, plníme aj ďalšie úlohy, ako aj
prevenciu na školách.
Potrebujeme spoluprácu s občanmi, aby
pochopili náš zámer a podieľali sa na
udržiavaní verejného poriadku. Úloh a ná-

vrhov na vylepšenie našej práce je nemálo,
všetko, samozrejme, súvisí s financiami, ale
verím, že moje predstavy sa postupne
budú realizovať.
Čo sa týka represií – budete aj pritvrdzovať?
Spoznávaním problematiky verejného
poriadku vo Svite sa dostávam k presvedčeniu, že vo všetkých oblastiach a lokalitách je problémov veľmi veľa. Nepoznám
pokojnú a čistú zónu, kde nie sú problémy.
Riešenie však nie je len vecou mestskej
polície. Vážny problém vidím aj v postoji
niektorých občanov k svojím právam a povinnostiam. Prevencia polície nemusí na
nápravu veľakrát stačiť a ani nestačí. A represiu nik nechce. Vyvoláva reakcie, ale
súčasný stav nápravy verejného poriadku
ju potrebuje, preto budeme miestami aj
zásadovejší a ráznejší. Tak ako to bolo doposiaľ pri riešení priestupkov. Žiaľ, aj to je
súčasť opatrení, ktoré tiež musíme robiť,
keď nedochádza k náprave a nepostačuje
dohováranie.
Takže vaše záverečné prianie - čo si želáte?
Aby naša mestská polícia bola profesionálna, ľudská, ale nekompromisná.

lizuje OO PZ Svit.
n 24. septembra bol na útvar MsP telefonicky oznámený slovný konflikt medzi susedmi. Hliadka na mieste situáciu preverila
a po dohovore s oboma susedmi slovný
konflikt ukončila. Následne hliadka poučila
obe strany o možnostiach podania oznámenia o spáchaní priestupku.
n 28. septembra hliadka MsP vykonávala
dopravno-bezpečnostné opatrenia počas
bežeckých pretekov Základnej školy Komenského.
n 1. októbra bolo hliadke MsP telefonicky oznámené, že v blízkosti SAD leží muž.
Hliadka po príchode na miesto zistila, že
na zemi leží občan mesta, viditeľne pod
vplyvom alkoholu. Odprevadila ho do
miesta bydliska.
n 9. októbra hliadka MsP zistila skládku
odpadu pri kontajneroch na Ul. Štefánikovej. Bolo zistené meno osoby, ktorá uvedenú skládku založila. Vec bola riešená napomenutím a následne bola skládka

vyprataná vinníkom na zberný dvor Technických služieb mesta Svit.
n 14. októbra bol na útvar MsP Svit odovzdaný nájdený mobilný telefón. Po operatívnom zistení majiteľa mu bol telefón vrátený.
n 15. októbra hliadka MsP vykonala súčinnosť s OO PZ Svit vo veci podozrenia
vyhrážania sa prostredníctvom sms správ.
Vec realizovala OO PZ Svit.
n 16. októbra hliadka vykonala súčinnosť
vo veci podozrenia z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Vec realizovala
OO PZ Svit.
n 18. októbra bol na útvar MsP odovzdaný nájdený mobilný telefón a po zistení
majiteľa mu bol vrátený.
n 19. októbra bola vykonaná beseda na
Strednej odbornej škole vo Svite.
n 20. októbra hliadka MsP vykonala súčinnosť s OO PZ Svit vo veci podozrenia z
priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Vec realizovala OO PZ Svit.

Za rozhovor poďakovala V. Žoldáková
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Nelkin ďalší úspech

Medzi víťazmi KRAJSKÉHO FESTIVALU VEDY A TECHNIKY je i bývalá žiačka ZŠ Mierová vo Svite Nela Gloríková
(na obr. druhá zľava). V súčasnosti študentka Gymnázia
Kukučínova v Poprade sa predstavila v kategórii fyzika a
astronómia s projektom Zvuk striebra. Nelka nadviazala
na úspechy zo základnej školy. Porota jej okrem postupu
na celoslovenské finále do Bratislavy udelila i Cenu Súkromného gymnázia Dneperská v Košiciach za originalitu,
brain fittness a kvalitu.
RNDR. Danica Božová

Krajský festival vedy a techniky

Metropola východu - Košice boli vo štvrtok 13.októbra dejiskom Krajského festivalu vedy a techniky. Na univerzitnej pôde Prírodovedeckej
fakulty UPJŠ Košice sa predstavilo spolu 69 projektov, ktoré prezentovali
súťažiaci zo stredných a základných škôl Prešovského a Košického kraja.
V početnej a kvalitnej konkurencii sa nestratili ani žiaci ZŠ Mierová Róbert Bango z 9.A a Daniel Kováč (na obr. vľavo) zo 6.B. Obaja svojimi
prácami - výsledkami i obhajobou zaujali členov poroty a získali CERTIFIKÁT úspešných riešiteľov.
D. Božová

Slovenská hasičská liga

Slovenská hasičská liga v behu na 60 m prekážok pokračovala
prvú októbrovú sobotu v Púchove.Medzi staršími žiačkami organizátori a diváci mohli vidieť tradičné súboje medzi majsterkou sveta v požiarnom útoku dorasteniek Radkou Červeňovou
zo Spišskej Teplice a Emou Strelovou zo Sp. Novej Vsi.
Starším žiakom dominoval Jakub Fridman zo Šuňavy, striebro a bronz putuje
do Svitu. Teší medailový comeback Tomáša Štinčíka.
V minulom roku nedostihnuteľný
mladý Sviťan Tomáš v kategórii mladších
žiakov sa do súťažného kolotoča zapojil
po takmer deväťmesačnej prestávke zavinenej dlhotrvajúcim zranením kolena.
Okrem tejto zmeny si zvyká i na prechod medzi starších žiakov, ktorí už musia prekonávať bariéru vysokú 150
cm..Na víťaznú dvojicu zatiaľ nestačil, ale

bronz ho výborne naštartoval do ďalšej
kariéry.
Z výsledkov: st.
žiaci (od 12 do 15 rokov): 1. Jakub Fridman – Šuňava – 14,06
s., 2. Radovan Nagy
– ŽS Mierová Svit –
14,58 s., 3. Tomáš
Štinčík – ZŠ Mierová
Svit 15,67 s.
D.Božová

Na obr. zľava T. Štinčík, R. Nagy a J. Fridman.
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Na splnenie snov neexistuje veková hranica

14

Marcela Bartková (44) pochádza z Gelnice a od svojich 15-tich rokov žije vo Svite.
Študovala na SOU chemickom a už popri štúdiu aktívne a úspešne športovala
v rôznych atletických disciplínach. V ostatných 2 rokoch zaznamenala pozoruhodné
úspechy v športe, ktorý má vo svete veľkú popularitu a ktorému sa začína venovať
čoraz viac pohybu chtivých mužov, ale i žien.
Ide o náročné preteky v teréne, pri ktorých je nutné siahnuť až na dno svojich síl.
Jej športový príbeh je pre mňa zaujímavý najmä tým, že tomuto športu sa začala
venovať až po štyridsiatke, čím potvrdila to, že na pohyb a radosť z neho, ale
i úspechy v tom, čo vás baví, nikdy nie je neskoro.
n Ako dieťa ste sa venovali lyžovaniu,
na strednej škole atletike, šport vás
sprevádzal i v ďalších rokoch?
Vždy som mala radosť z pohybu a i keď
som sa neskôr vydala a stala matkou, neprestala som sa hýbať – ako rástli deti
(Adrián a Alexandra), všade a vždy som
sa hýbala s nimi. Manžel taktiež športoval

(futbal, bycikel, korčule), takže i v ňom
som našla motiváciu. Teda roky pri malých
deťoch som sa hýbala rekreačne, bez väčších ambícií, či cieľov.
n Beh je najprirodzenejší pohyb. Kde
najradšej bežíte a čo vám to dáva?
Ja mám rada beh v prírode – v lese. Je
to úžasné, lebo si pri tom vyvetráte hlavu,
odreagujete sa, sledujete okolitú krásu,
sledujete svoj dych, cestičky, po ktorých
šliapete. Keď potom prídem domov, cítim
sa skvele. Viem, že som urobila čosi pre
svoje zdravie, inak vnímam všedné problémy a môžem potvrdiť, že je to už pre
mňa „droga“. Za každého počasia
a denne. Aspoň pre klus na 30 min. Napríklad Tatry nemám prechodené, ale prebehnuté.
n Spartan race je v podstate beh
s prekážkami. Čiže vlastne sťažený
beh. Čo vás k nemu priviedlo?
Už v detstve som sa stretla s niečím podobným na branno-športových pretekoch. Tam však šlo o tímové výsledky a ja
som si chcela otestovať samu seba. Som
dosť súťaživá a keď som v roku 2013 videla na You Tube Spartana – nakoplo ma
to a chcela som sa trochu vrátiť do detstva
a súťažiť sólovo. V roku 2014 som sa tešila
na svojho prvého Spartana sprint (5-8 km
s cca 15-timi prekážkami)v Bratislave, ale
4 dni pred ním som si natiahla lýtkový
sval. Po konzultácii s Lenkou Litvínovou
(Ilavskou) som sa racionálne rozhodla neriskovať. Musela som vynechať celú sezónu. Mojou premiérou sa stal 1.zimný
Spartan race v Jasnej. Šli sme tam ako

svitský team: L.Potočný, L.Poništová,
Z.Harvanová a ja s chuťou si to skúsiť
a užiť. Na vysvetlenie – v Spartanovi súťažíte buď v open alebo elitnej vlne.
Pekné na tom je, že aj keď sú niektorí
kondične slabší, na prekážkach v open
vlne si pomáhajú. V elitnej idete sám za
seba, neviete aká je trať, viete len jej dĺžku
a nepoznáte záťažové prekážky, ich poradie, musíte mať dobrú prípravu.
n Akým spôsobom sa na takéto výkony pripravujete?
Od roku 2015 som to “vzala vážnejšie“,
v posilňovni 2 krát do týždňa – najmä na
ruky, ktoré pri pretekoch dostanú naozaj
zabrať napr. pri rúčkovaní. Ja som typ,
ktorý sa musí dostatočne a maximálne
pripraviť, inak by som do toho nešla.
V ostatnom čase mi pomáha tréner mojej
dcéry Laco Potočný. Pomáha mi pripravovať sa bežecky, ale aj silovo, keďže prekážky sú náročné, napr. nosenie 20 kilovej
záťaže uberie dosť síl, je potrebné poznať
techniku zdolania prekážky.
n Z ktorých pretekov máte mimoriadnu radosť, najviac si ho vážite?
Asi vo Valčianskej doline. Bolo prijemne
chladno, mrholilo, nádherná príroda, podarilo sa mi dokonca i zablúdiť, ale 18 km
s veľ kým prevýšením bolo úžasných – ťažkých, ale nezabudnuteľných. Dobehla som
4-tá ale spokojná. Nezabudnuteľný bol
i Vechec, kde sa bežal Ultra beast - ubehnúť 49 km so 72-mi silovými prekážkami
bola pre mňa obrovská výzva a 3. miesto
obrovským prekvapením v najnáročnejších
pretekoch, aké som
v živote absolvovala!
n V prípravnej
fáze je ale i strava
zrejme dôležitá...
Určite. Napríklad
dva mesiace pred
Vechcom som testovala sušené danielie
mäso, ktoré dáva potrebnú energiu. Dôležité sú napr. orechy, pripraviť si telo
sa dá naučiť – treba
ho počúvať a dať mu
užitočné „palivo“.
V podobe stravy,
ktorá mu dá energiu,
soli, magnézia....
n Majstrovstvá
sveta sú tým naj-

vyšším vrcholom v zbierke vašich Spartanov. Skúste sa s našimi čitateľmi podeliť o pár zážitkov z nich...
Chcela som na nich štartovať v elitnej
vlne a tam bola potrebná nominačná
minca. Tú zabezpečí umiestnenie do
5.miesta v danom roku aspoň na jednom
Spartanovi v elitnej vlne. Z ôsmych pretekov SR v tomto roku som sa 7x nominovala na Majstrovstvá sveta! Šli sme tam
traja - manželia Potoční (na obr. dole) a ja.
Oni štartovali v open vlne, ja v elitnej.
Bola to obrovská výzva a ešte väčšia „ne-

á
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á známa“. Je to aj o financiách, našťastie
som našla sponzorov: Mesto Svit, Baliarne obchodu Poprad, Alto-Slovakia,
Nadácia Chemosvit, dobrovoľní darcovia
– podporovatelia zo Štrbského Plesa.
Bez nich by som si to nemohla dovoliť.
Srdečne ďakujem. V elitnej vlne nás štartovalo 186 žien bez rozdielu veku z celého sveta, skončila som ako 36. Vo Female Masters (ženy nad 40 rokov) som
sa umiestnila na skvelom 4. mieste! Je
to môj životný výkon! Američania sú
v tomto športe asi najdominantnejší (finančná motivácia súťažiacich je veľ ká).
Ale majsterkou sveta je už po 2-hýkrát
Češka Zuzana Kocumová.
n V čom bol tento svetový Spartan
Race iný?
V podstate všetkým. Krajina na opačnej strane sveta, trasa, nadmorská výška
od 1900 m do 2 600 m (ja trénujem v Tatrách od 1400 do 1900 m), bolo nutné sa
aklimatizovať a mala som na to len 6 dní
namiesto odporúčaných 4 týždňov. Terén
bol štrkový (tu bežíme po mäkkom),
okrem štyroch prekážok boli pre mňa
všetky nové. Boli tam i nebezpečné
úseky, najmä zbehy z kopcov, ale do extrémov ja nejdem a dávala som si veľ ký
pozor. Dôležité je, že som bez úrazu
a šťastne všetko zdolala. To je najdôležitejšie. Nato, že tento boj s časom a záťažou bol ťažký, v cieli som pocítila obrovskú radosť.
n Takže ste spokojná?
Veľmi. Bola to skutočne neuveriteľne
úspešná sezóna, ktorú som ukončila pretekom v USA ako najlepšia slovenská
pretekárka Spartan Race 2016! Pohyb
rozhodne nehodlám zavesiť na klinec
a kým mi zdravie dovolí, chcem, aby zostal prirodzenou súčasťou môjho života.
Čo dodať? Marcelka je živým príkladom toho, že pre plnenie si svojich
snov neexistuje veková hranica, že
pevná vôľa všetko zdolá. Patrí jej náš
obdiv, poďakovanie za reprezentáciu
Slovenska i nášho mesta a želanie
pevného zdravia.
Poďakovala: V. Žoldáková
Foto: archív M. Bartkovej
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Nohejbalové talenty
- Igor a Marek
HULÍNOVCI
Vo Svite máme aj nádejné nohejbalové talenty! Sú nimi bratia Igor
a Marek Hulínovci, ktorí v súčasnosti
úspešné reprezentujú mesto Svit
v slovenskej nohejbalovej reprezentácii v dresoch KAC Košice.
Igor Hulín ml. sa stal reprezentantom Slovenskej republiky v nohejbale
v roku 2010. Už v roku 2013 reprezentoval mesto Svit a Slovenskú republiku na Svetovom pohári v Montreale, kde reprezentácia SR zvíťazila.
O rok neskôr sa k reprezentácii pridal
aj mladší brat Marek. V roku 2014 sa
obaja stali vicemajstrami sveta
a v roku 2015 vicemajstrami Európy
v nohejbale. Bratia Hulínovci hrajú
nohejbal aj v rámci I. Slovenskej nohejbalovej ligy a Interligy. V tomto
roku sa už môžu pýšiť nielen trofejou
získanou za víťazstvo v Slovenskom
pohári v nohejbale mužov, ale aj 2.
miestom vo finále Interligy v nohejbale družstiev a 1. miestom vo finále
1. Slovenskej nohejbalovej ligy. Rovnako úspešní boli Igor a Marek Hulínovci (na obra. prvý zľava a prvý
sprava) aj na Majstrovstvách SR v nohejbale trojíc a Majstrovstvách SR
v nohejbale dvojíc, odkiaľ si odniesli
zlaté trofeje. Igor Hulín bol zároveň
ocenený ako najlepší hráč Interligy
za rok 2016. Bratom Hulínovcom gratulujeme k športovým úspechom, ďakujeme za vzornú reprezentáciu
mesta a prajeme veľa ďalších cenných
kovov do rozrastajúcej sa zbierky.
Bratia Hulínovci budú najbližšie reprezentovať Slovenskú republiku na
Majstrovstvách sveta v nohejbale,
ktoré sa uskutočnia od 18. do 20. novembra 2016 v susednej Českej republike.
LF

Majstrovstvá sveta Spartan Race 2016
V sobotu 1.10.2016 sa v olympijskom areáli v Squaw Walley pri Lake Tahoe
v USA uskutočnili Majstrovstvá sveta v Spartan Race 2016, na ktorých sa zúčastnili aj traja Sviťania - Marcela Bartková, Gabriela Potočná a Mgr. Ladislav
Potočný (na obrázku vľavo).
Súťažilo sa na náročnej 24 km dlhej vysokohorskej trati, kde sa bežalo až do
výšky 2 600 m n. m, plávalo v jazierku
s 7°C studenou vodou a pretekári museli
prekonať viac ako 30 náročných prekážok
počas celkového prevýšenia 1 200 m.
V početnej a silnej medzinárodnej konkurencii predviedla skutočne skvelý výkon Marcela Bartková (44 r.), ktorá sa
na tieto majstrovstvá kvalifikovala už

v zime. V kategórii Elite Masters Women
(ženy nad 40 r.) obsadila skvelé 4. miesto
a celkovo medzi ženami profesionálkami
sa umiestnila na 36. mieste časom
3:58:23 hod. Jej výsledok a umiestnenie
sú obdivuhodné najmä preto, že sa pripravovala a trénuje v mimoriadne skromných podmienkach a i tak dokázala konkurovať najlepším na svete!
V kategórii Open Women absolvovala

preteky Gabriela Potočná (44 r.), ktorá
časom 5:58:04 hod. obsadila celkové 79
miesto zo 600 súťažiacich žien a v kategórii ženy 40-44 r. sa umiestnila na 10.
mieste. V kategórii Open Men dobehol
Laco Potočný (46 r.) s časom 5:58:04
hod. z 1 323 štartujúcich mužov na 310.
mieste a vo svojej vekovej kategórii muži
45 – 49 r. obsadil 15. miesto.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí nás
v tejto snahe podporovali, sponzorom,
priateľom a rodinným príslušníkom. Bolo
pre nás cťou úspešne reprezentovať
Mesto Svit a Slovensko na jednej z najťažších súťaží na svete.
LP
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Futbalisti: Nováčik súťaže je na štvrtom mieste

16

Futbalisti FK Svit 14. kolom v Bard. Novej Vsi ukončili jesennú časť
III.ligy na nováčika súťaže celkom slušne – skončili na 4. mieste so
ziskom 24 bodov, skóre 34:19 a len 7 bodov za vedúcim Trebišovom.
Na góloch sa podieľali títo hráči:
Stanislav 16, Hazroli a Jambor po 4,
A. Tropp a Chyba po 3, Paulino,
Monka a Barabas po jednom a jeden
si dal súper sám.
Tréner Svitu Milan Jambor nám na
konci jesennej časti súťaže povedal:
„Ako nováčik súťaže sme si počínali
dobre. Už na začiatku súťaže po výhrach doma nad V. Revištami 2:1, Giraltovcami 2:0 a v Plavnici 2:4 sme naznačili, že môžeme konkurovať najlepším družstvám. Škoda dvoch nevydarených zápasov doma so Svidníkom 2:2 a Sninou 2:2, inak by sme
boli bodovo vyššie. Úplne sme zlyhali
v poslednom zápase jesene v Bard.
N. Vsi, kde sme prehrali hladko 4:0.

Osobne som s hrou, ktorú sme počas
jesene predvádzali, spokojný, hrali
sme technický futbal s dobrým zakončovateľom Stanislavom. Pokiaľ by sa
káder hráčov udržal aj pre jarnú súťaž,
bolo by to dobré, no keď niektorí
hráči odídu do vyššej súťaže, pokúsime sa družstvo doplniť o mladých
a perspektívnych hráčov. Ďakujem
hráčom za odvedený výkon počas jesene, taktiež divákom za povzbudzovanie a všetkým zainteresovaným za
priazeň udržať vo Svite futbal na
úrovni III. ligy.“
Jarná časť III. ligy sa začína v nedeľu
19. marca, kedy Svit cestuje do V. Revištia, doma otvorí sezónu v sobotu
25. marca o 15.00 h s Plavnicou. -ák-

Aj takto sa vedia radovať naši futbalisti
z dobre umiestnenej lopty v bránke súpera.
Foto: M. Jurčák

V derby víťazne

Basketbalisti BK Iskry Svit v prvú novembrovú
sobotu hrali doma derby zápas so Sp. N. Vsou
a vyhrali 101:74.

Prezident BK Iskra Svit J. Drobný s kapitánom svitského družstva
S. Jankovičom po jednom z víťazných zápasov našich basketbalistov,
korým sa na úvod sezóny darí.
Foto. Miroslav Jurčák

Vianočný turnaj seniorov

ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite (ZO
JDS) v spolupráci s MŠK Adento Svit organizujú po
prvýkrát pre seniorov mesta Svit stolnotenisový turnaj mužov a žien (neregistrovaní) vo veku od 62 rokov.
Vianočný turnaj sa uskutoční v sobotu 10. 12.
2016 v čase od 9.15 h v malej telocvični Iskry
Arény vo Svite. Účastnícky poplatok je 1 euro. Ceny
pre víťazov a občerstvenie sú zabezpečené. Prezentácia v uvedený deň prebieha od 8.30 h do 9.00 h.

Vzájomné zápasy sú vždy príležitosťou aj pre fanúšikov oveľa viac fandiť svojim hráčom. No v tomto zápase hráči Svitu mali od začiatku naviac, i keď prvú
štvrtinu vyhrali len o 6 bodov a druhú dokonca len
o 2 body. Predsa už v II. polčase dominovali a vysoko
vyhrali, keď sa o body postarali: Fleming 21, Bachan
14, Jankovič 12, Singletary 11, Radislavjevič 7), Šoutvin
19, Belavý 10, Bizub 4, Kubaský 2, Sarna 1, Skvašík 0.
Z tohoto pohľadu je pozitívne to, že konečne sa na
bodovom zisku podieľajú aj slovenskí hráči. V tomto
zápase dosiahli spolu 31 bodov. Najmä stúpajúca
forma slovenských reprezentantov Bachana a Belavého je sľubná.
Svit hrá najbližšie doma 19. 11. s Lučencom, 23.
11. s Levicami.
-ák-

Úspešní stolní tenisti

Stolnotenisový klub Adento Svit po postupe do 4. ligy skupina Podtatranská si v súťažnom ročníku 2016/ 2017 počína v skupine 12
účastníkov úspešne.
Družstvo pod vedením kapitána Jozefa Kleina v zložení Michal Šebest,
Ladislav Markovič, Miroslav Benko, Peter Boržík a Ján Pavlišin odohralo
zatiaľ 4 zápasy s týmito výsledkami: MŠK Adento Svit – Sp. St. Ves 5:13.,
Švábovce – Svit 8:10, Svit – Sp. Bystré 9:9, Slovenská Ves „B“ – Svit 8:10.
Najbližšie stolných tenistov Adenta Svit môžeme prísť povzbudiť do
malej telocvične Iskry Arény 20. 11. o 10.00 h, keď budú hrať s družstvom
zo Spišského Štiavnika.
-ák-
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