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Sviťan Austera reprezentoval
na majstrovstvách sveta v Moskve

Denné letné tábory boli
plné pohybu, tvorivosti,
aktivít a zábavy

Väčšina súťažiacich
spomedzi 52 tímov
mala menej než 18 rokov

HORAL
oslávil 20 rokov
Celkový počet cyklistov
presiahol magickú tisícku,
z toho bolo takmer 150 detí

strana 17

STREETBALL
s rekordnou
účasťou

strana 20

Leto s Centrom
voľného času

strana 10 - 11
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Nová nájomná bytovka je už
v správe Bytového podniku
Podpisom mandátnej zmluvy s mestom prevzal Bytový podnik Svit
do správy ďalší nájomný bytový dom. Je ním novozrekonštruovaná
84-bytová jednotka na ulici SNP.
Po rekonštrukcii pôvodného internátu pribudlo vo Svite 84 nových bytov.
Z toho sú dva bezbariérové a päť je nebytových priestorov, vhodných na rôzne
využite, ktoré bude možné si prenajať.
Byty boli nájomníkom prideľované žrebovaním, ktoré sa uskutočnilo 26. júna.
Počas nasledujúcich piatich týždňov
prebiehala administratívna, technická
a prevádzková príprava k odovzdávaniu.
Na základe vyplnených tlačív s poučením, ktoré obdržali nájomcovia po vyžrebovaní bytu sa pripravovali nájomné
zmluvy, určila sa výška zábezpeky, ako aj
nastavenia mesačných nájmov a zálohových predpisov. Budúci nájomcovia mali
množstvo otázok na orientáciu, vybavenie, príslušenstvo k bytu, na zadávanie
úhrad, ako aj na prihlasovanie odberu
elektrickej energie. Dôležité bolo vopred
označiť priestory, schránky, pripraviť

agendu pre generovanie zmlúv dodávateľa energie a nájomcov.
Samotné odovzdávanie bytov prebehlo 30. -31. júla podľa rozpisu v pätnásťminútových intervaloch. Po odovzdaní
a prevzatí jednotlivých bytov a odpočítaní meračov boli podpísané nájom-

né zmluvy s účinnosťou od 1. augusta.
V nich sú definované základné práva
a povinnosti oboch zmluvných strán.
Jednou z podmienok je aj povinnosť nájomcu prihlásiť sa na trvalý pobyt do Svit
u v lehote do 30 dní od podpisu zmluvy.
Trvalý pobyt nesmie nájomca zrušiť počas platnosti tejto zmluvy. Ostatné dôležité informácie pre nájomcov boli a sú
priebežne aktualizované na nástenke vo
vchode bytového domu, ako aj domový
poriadok, ktorý sú nájomníci povinní dodržiavať.
Skúsenosti a dôkladná príprava výrazne pomohli pri bezproblémovom a rýchlom odovzdávaní nájomných jednotiek.
Výhodou týchto bytov je, že každý má
vlastnú bytovú výmenníkovú stanicu.
Balkóny sú orientované na východnú
a západnú stranu. K dispozícii sú dva
osobné výťahy. Byty sú vybavené TV signálom a internetovou prípojkou. Väčšina
nájomníkov má k dispozícii aj pivnicu
(komora), ktorá je na rovnakom poschodí
ako byt.
Veríme, že bývanie v tomto novom
nájomnom dome bude pre všetkých príjemné a prajeme nájomníkom veľa spokojných dní.
(red, Ing. Anna Rybková)

Veterán zraz mal po prvýkrát
zastávku aj vo Svite

Na odkaz Slovenského národného
povstania sa nesmie zabudnúť

Tento rok si pripomíname 75. výročie od ozbrojeného povstania slovenského domáceho odboja počas druhej svetovej
vojny. Naši predkovia v ňom bojovali proti vstupu nemeckého
Wehrmachtu na územie vojnovej Slovenskej republiky. Začalo
sa 29. augusta 1944 ako obrana pred nemeckými okupačnými
jednotkami. Nepriamo to bol tiež boj proti proti autoritatívnej
vláde na čele s Jozefom Tisom. Partizáni pokračovali v bojoch
proti nacistom až do oslobodenia krajiny sovietskymi, rumunskými a československými vojskami na jar v roku 1945.
Zväz protifašistických bojovníkov vo Svite a Mesto Svit si
spolu s verejnosťou uctili pamiatku týchto bojovníkov pietnym
aktom kladenia vencov 28. augusta pri Pamätníku padlým hrdinom vo Svite. Po kladení vencov sa uskutočnilo posedenie pri
kolibe so symbolickým zapálením vatry.
Daniela Virostko
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Spišský veterán klub spolu s obcou Šuňava organizovali
v závere augusta zraz historických vozidiel. Stretnutie a prehliadka výnimočných veteránov mala viacero zastávok a jednou z nich na 113 km trase bolo parkovisko pri Dome kultúry.
Návštevníci si mohli obzrieť viac než 80 skutočných motoristických skvostov vyrobených do roku 1970 a zároveň stále spĺňajúcich technické predpisy pre účastníka cestnej premávky.
Niektoré z nich merali cestu až z Holandska či Čiech. Delegáciu
privítala primátorka Dáša Vojsovičová a zároveň udelila Cenu
primátorky mesta za najkrajší automobil, ktorým sa stala Tatra
B57 z roku 1939 a cenu za najkrajší motocykel získal Harley Davidson DL 750 z roku 1930.
(Daniela Virostko)
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Z DIÁRA
PRIMÁTORKY
Rubrika, ktorá prináša vždy aktuálny prehľad najkľúčovejších aktivít
primátorky mesta pre Vašu lepšiu
informovanosť.
n 2. júl - pracovné stretnutie k riešeniu dopravno - parkovacej situácie
v meste
n 3. júl - porada so záhradkármi s cieľom riešiť zatekanie domov a pozemkov

Zateplenie budovy Mestského
úradu je úspešne ukončené

Vďaka zatepleniu budovy úradu sa znižujú náklady spojené s vykurovaním budovy o 62%. A to je hlavným merateľným faktorom i cieľom
tohto projektu, ktorý bol financovaný zo zdrojov Európskej únie.
Mesto získalo finančné prostriedky na
realizáciu projektu s názvom: Zateplenie
budovy MsÚ vo Svite - Zníženie energetickej náročnosti z Európskej únie, Operačný
program Kvalita životného prostredia.
Cieľom projektu je zníženie spotreby
energie na prevádzku budovy Mestského
úradu vo Svite, ktorá bola skolaudovaná
v roku 1960. V budove nebola odvtedy realizovaná žiadna investícia s cieľom zlepšiť tepelnoizolačné vlastnosti a teda hospodáriť ekonomickejšie. Pred začiatkom
realizácie bola budova zaradená do energetickej triedy B (globálny ukazovateľ).
V procese realizácie projektu sa usku-

točnila výmena okien a vchodových
dverí za plastové s izolačným trojsklom,
zateplila sa fasáda, zrekonštruovala a zateplila sa strešná konštrukcia.
Energetická trieda globálneho ukazovateľa je teraz, po ukončení prác, A1. To
znamená dosiahnutie úspor na vykurovaní až 62%. Finančné prostriedky získané na zateplenie budovy boli schválené
riadiacim orgánom, t. j. Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky
na konkrétne uvedený zámer a to znamená, že mesto ich mohlo využiť len na tento jediný účel a nie ich investovať inak.
(red)

Názov projektu:

Zateplenie budovy MsÚ vo Svite
- Zníženie energetickej náročnosti.

Hlavný cieľ projektu:

Zníženie spotreby energie
pri prevádzke verejnej budovy.
Dátum začatia realizácie projektu:

Nenávratný finančný príspevok:

Dátum ukončenia realizácie projektu:

Druh projektu:

09/2018
08/2019

574 795,88 EUR

dopytovo orientovaný projekt
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n 9. júl - prijatie delegácie pracovníkov v oblasti kultúry z partnerského
mesta Česká Třebová
n 10. júl - porada k riešeniu havarijného mosta do Lopušnej doliny
n 15. júl - podpis kúpnej zmluvy
84-bytovej jednotky
n 16. júl - stretnutie so zástupcami
spoločnosti Orange v záujme rozšírenia oblastí pokrytia rýchlejším internetom v ďalších častiach mesta
n 17. júl - stretnutie s občianskym
združením Familiaris so zámerom zachovania činnosti komunitného centra
v období nepokrytia financovania štátom
n 29. júl - návšteva na Obvodnom
banskom úrade v Sp. Novej Vsi za účelom vybudovania prímestskej rekreačnej oblasti na štrkoviskách
n 3. august - Hasičská súťaž o putovné poháre primátorky mesta
n 6. august - stretnutie s víťazným
uchádzačom vo verejnom obstarávaní
pre zhotovenie stavby „Rekonštrukcia
chodníka pri ceste 1/18“
n 7. august - stretnutie s lekármi, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť
v Zdravotnom stredisku vo Svite a rozhovor na tému prípravy rekonštrukcie
budovy strediska

Projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou

n 7. august - jednanie so stavebnou
komisiou vo veci riešenia nepovolenej
výstavby a nepovoleného parkovania
v lokalite pri futbalovom štadióne

Riadiaci orgán:
Ministerstvo životného prostredia SR

n 13. august - kontrolný deň hospodárenia v mestskom lese

www.op-kzp.sk
EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

n 8. júl - návšteva a rozhovor s PVS
v záujme riešenia zaplavovania domov na ul. Štúrovej
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Príspevok
Klubu absolventov
Baťovej školy práce

Partneri z Českej Třebovej
spoznávali naše kultúrne poklady

V úvode júla sme v našom meste privítali družobnú delegáciu z Českej Třebovej pod vedením místostarostu Josefa Kopeckého. Cieľom bolo zoznámiť
zástupcov kultúrnych organizácií oboch
miest a rozvinúť tak užšiu spoluprácu
i v tejto oblasti. Delegáciu tvorili zástupcovia kultúrnych organizácií - riaditeľka
Kultúrneho centra Olga Miklová, riaditeľka Mestského múzea Jana Voleská,
riaditeľka Mestskej knižnice Gabriela Boháčková a riaditeľka Základnej umeleckej
školy Jarmila Holcová.
Naši hostia po prijatí u primátorky

absolvovali prehliadku mesta a navštívili CVČ, knižnicu a Spojenú školu Mierovú - ZUŠ. Sprievodcov a spoločníkov
im robili kolegovia z miestnych kultúrnych organizácií. Večer sme pre nich
pripravili kultúrny program, v ktorom
vystúpili žiaci Spojenej školy Mierovej - ZUŠ Dominika Čapó, Sebastián
Buch a pedagógovia zo SZUŠ Fantázia Monika Piekielnicka a Tomáš Koky.
V druhý deň návštevy absolvovali prehliadku historickej Levoče. Už teraz sa
tešíme na ďalšie stretnutia a spoločné
projekty. 			
(DŠ)

Naši umelci OZ Svittasenior
neoddychovali ani v lete
Aj keď letná sezóna je už za nami, súbory nezaháľajú. Táto zábavná skupina je zložená z troch základných skupín (Podtatranskí Alexandrovci, Združený spevokol Senior a Tanečná skupina Maja. Má tiež niekoľkých sólistov.
Od marca do augusta absolvoval Svittasenior celkom 8 vystúpení v rôznych častiach Slovenska. Uvedieme napríklad:
l V marci vystúpili Alexandrovci pri príležitosti MDŽ v Spišskom Bystrom.
l Oslavy 1. mája spustili vo Vranove nad
Topľou.
l Alexandrovci obohatili program osláv
ukončenia II. sv. vojny vo Svite a v Poprade.
l Vystúpenie Alexandrovcov obohatilo
otvorenie Dní mesta Svit v júni.
l V závere júna Alexandrovci otvárali za-
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spievaním hymny SR a inými piesňami
XVII. Zjazd Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade, kde bola
medzinárodná účasť.
l Veľký úspech a potlesk si vyslúžili na folklórnych slávnostiach v Kravanoch v júli.
Naše súbory majú naplánovaný pestrý program aj na druhú polovicu roka.
Spomeniem oslavy SNP Krpáčov a Svit,
Poprad, Trebišov, folklórne slávnosti
v Kežmarku, Žiline, či vystúpenia v októbri.
Azda nie je potrebné zdôrazňovať, že

V našich novinách č. 7-8/2019 bola
uverejnená dokumentácia k dňom mesta
Svit. Klub absolventov Baťovej školy práce (K-ABŠ), aj keď nie je plne oprávnený,
pozitívne hodnotí organizačnú, kultúrnu
a spoločenskú úroveň tohto podujatia.
Myslíme si, že aj náš K-ABŠ svojim dielom
prispel k tomuto úspechu a to predovšetkým hojnou účasťou našich členov na
galaprograme v Dome kultúry a hlavne
tým, že po celé dva dni mal náš klub spolu s OZ Rozpuk v priestoroch pred arénou
vlastný stánok s tematikou Baťa, vrátane
vystavených dvoch uniforiem študentov
Baťovej školy práce (BŠP) - MM, MŽ. O vystavené dokumenty Baťa - Svit a zo života
študentov BŠP bol značný záujem. Prítomní členovia klubu ochotne a fundovane odpovedali na zvedavé otázky návštevníkov stánku. Z tohto podujatia nám
teda vyplývajú dva základné ponaučenia:
1. Obdobný stánok je potrebné zriaďovať aj pri ďalších Dňoch mesta Svit.
2. Obsah stánku, dokumenty a artefakty je potrebné ešte viac sprítomniť. Veď
Baťa a Svit sú akoby spojené nádoby.
(Výbor K-ABŠ)

najviac žiadaným a najznámejším súborom sú práve Alexandrovci. Za úspechmi
všetkých súborov treba vidieť ich dobrú
a dlhodobú prípravu a vedenie na čele
s Alexandrom Tokárom. Kvalita účinkujúcich je výsledkom dirigenta a metodika Ing. P. Gašpera a vedúcej súboru Maja
M. Zentkovej. K úspechom v značnej miere prispievajú vynikajúce sólistky„Maruška“ Pitoňak - Zojanovská a M. Vošečková.
Uvádzanie a moderovanie profesionálne
zvláda Ing. I. Čirská, ktorá ak je treba, aj
úspešne improvizuje. Zásluhou inšpicienta J. Perinaja majú naše vystúpenia organizovaný a plynulý chod. Všetci členovia robia túto záslužnú kultúrnu prácu nezištne
a s láskou pre spríjemnenie a obohatenie
života poslucháčov. Všetkým patrí uznanie
a poďakovanie. 		
(J. Perinaj)
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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KALENDÁR PODUJATÍ
25. september 2019
13.00 hod. * MsÚ Svit

Stretnutie jubilantov
organizuje: Mesto Svit

27. september 2019
19.00 hod. * DK Svit

Pásla kone na betóne

divadlo jedného herca, 10 €
organizuje: Mesto Svit

16. október 2019
19.00 hod. * DK Svit

Ešte raz a lepšie

divadelné predstavenie, 13 €

Memorandum má pre nás
veľký význam

21. 6. 2019 a Memorandum o spolupráci. V tento deň sme sa stali
oficiálnym Mládežníckym parlamentom mesta Svit.
Týmto by sme sa chceli poďakovať
mestu a hlavne pani primátorke Dáši
Vojsovičovej za to, že nás podporuje
a súhlasila s podpisom. My sme sa týmto zaviazali spolupracovať s mestom
a mesto sa zaviazalo na spoluprácu
s nami formou podpory aktivít, záujmových činností pre nás mladých, neformálneho vzdelávania, rozvoja cezhraničnej spolupráce mládeže a vytváranie
vhodných podmienok pre mládež. My sa
tešíme tomuto záujmu a kooperácii a veríme, že budeme spolupracovať kvalitne
aj naďalej.
Zároveň chceme osloviť záujemcov

Jedným z podujatí, ktoré sme
spoluorganizovali bol aj Horal Junior 2019
ROČNÍK XVIII - SEPTEMBER 2019

organizuje: Mesto Svit

20. október 2019
14.00 hod. * DK Svit

Úcta ka starším

zábavné popoludnie
organizuje: Mesto Svit

8. november 2019

z radov mladých, aby prišli medzi nás
do klubovne CVČ vo Svite. Tešíme sa na
Vás všetkých.

21.00 hod. * Spolcentrum Svit

Prázdniny? Iba od vyučovania

organizuje: Mesto Svit

Twentyfive Expres
oldies párty

13. november 2019

„Aké sú prázdniny? Už sa vám to kráti. Aká bola dovolenka?“ To sú otázky
a vety, ktoré študenti a žiaci počúvajú
každé prázdniny. Ani my nie sme výnimkou. Akurát sa tie naše prázdniny od ostatných trochu líšia. Čo povedať? Pomoc
pri prípravách rôznych akcií je naša práca,
nielen cez školský rok, ale aj počas leta.
Ale čo si viac priať, ako stráviť prázdninové dni so svojimi priateľmi? Niektorí si
možno povedia - čo z takého voľna, keď
ani voľnom nie je? Ráno vstávať, stále
niečo riešiť a pripravovať. Pre niekoho je
to možno nuda, alebo zle využitý čas, ale
pre nás je to náš život, naša radosť a hlavne to, že môžeme byť všetci spolu. A čo
sme počas prázdnin robili?

30. výročie Nežnej revolúcie

Niektoré z našich aktivít

Mikuláš v meste

n animovali sme v táboroch počas troch
týždňov
n spolupodieľali sme sa na kultúrnom
lete vo Svite
n spolupodieľali sme sa na organizácii
Dní mesta Svit 2019
n pomáhali sme pri rôznych akciách
a aktivitách v meste
n aktívne sme pomáhali pri organizovaní
Horal junior pri Kolibe
n ukončili sme prázdniny spoločným
stretnutím nás mladých z MP a naplánovali sme nové akcie na školský rok
2019/2020
(Mládežníčky parlament mesta Svit)

19.00 hod. * DK Svit

Klimaktérium a čo...
divadelné predstavenie

organizuje: Agentúra Bell Canto

16. november 2019
* DK Svit

organizuje: CVČ - Mládežnícky parlament

28. november 2019
19.00 hod. * DK Svit

BEATLES

organizuje: Agentúra Bell Canto

6. december 2019
* DK Svit

organizuje: Mesto Svit

16. december 2019
19.00 hod. * DK Svit

Vianočný koncert
– Mária Čírová
organizuje: Mesto Svit

17. december 2019
13.00 hod. * MsÚ Svit

Stretnutie jubilantov
organizuje: Mesto Svit

18. december 2019
16.00 hod. * DK Svit

Vianočný koncert
organizuje: Mesto Svit
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MESTSKÁ KNIŽNICA INFORMUJE

Novinky vo fonde Mestskej knižnice Svit
Náučná literatúra

svet pred svojimi vlastnými ničivými silami? Nemôžeme zastaviť chod histórie, ale
môžeme ovplyvniť jej smerovanie.

Detská literatúra

Beletria

Mária Vrkoslavová-Ševčíková:
Pes Gordon a jeho priatelia

Peter Sagan: Môj svet
V rokoch 2015 - 2017 dosiahol Peter Sagan zdanlivo nemožné: trikrát po
sebe zvíťazil na svetovom šampionáte
UCI v cestnej cyklistike, vďaka čomu sa
zapísal do histórie ako jeden z najúspešnejších jazdcov všetkých čias. Peter však
nejazdí iba preto, aby vyhrával. Vyžaruje
z neho vášeň pre cyklistiku a sympatická
túžba prinášať svojim fanúšikom radosť
a úsmev. Čo je pre muža s prezývkou
Tourminátor najväčšia motivácia? Ako
sa pozerá na špurt? Čo si myslí o iných
jazdcoch v pelotóne? S úprimnosťou
a humorom preňho typickým prináša
kniha Môj svet portrét muža, ktorý rozžiaril svet profesionálnej cyklistiky.

Michaela Ella Hajduková:
Zlatovlásska
Život Sanny Schlosserovej je utrpením.
Pripadá jej ako pomalá cesta do pekla, lemovaná cintorínom. Nebyť však podivnej
udalosti, ktorá sa stala na úsvite jedného
augustového dňa, vyvíjal by sa celkom
inak. Keby nie jej náhlej výnimočnosti, nikdy by nevidela sterilizovanie žien a dievčat v Osvienčime, neokúsila bolesť na vyšetrovacích stoloch Clauberga, Schultza
a Schumanna, nespoznala desivý úsmev
doktora Mengeleho, nestratila najlepšiu priateľku Rivku... Ale ani by nestretla
Gabriela. Gabriela, ktorý by šiel po ňu aj
do pekla. A možno tam napokon aj šiel.
Vitajte vo svete, kde zomrela sloboda,
zábrany i Hippokratova prísaha. Máte odvahu? Tak otvorte dvere a poďte ďalej...

Luis Sepúlveda a Linda Dúdajté:
O čajke a kocúrovi,
ktorý ju naučil lietať

Yuval Noah Harari: Homo Deus,
Stručná história zajtrajška
Vo svojom kritikmi uznávanom medzinárodnom bestselleri, Sapiens, Yuval
Noah Harari vysvetlil, ako sa ľudstvu podarilo ovládnuť planétu. V knihe Homo
Deus skúma budúcnosť ľudstva a ponúka víziu zajtrajška. Za posledné storočie
sa ľudstvu podarilo nemožné. Premeniť
nekontrolovateľné sily prírody - hladomor, epidémie a vojny - na zvládnuteľné
výzvy. Dnes zomiera viac ľudí na prejedanie ako na hladomor. Viac ľudí zomiera na
starobu ako na infekčné choroby a samovraždu spácha viac ľudí, ako stihnú zabiť
vojaci, teroristi a zločinci dohromady. Čo
nahradí hladomor, epidémie a vojny na
prvých miestach ľudského snaženia? Aký
osud si pripravíme a aké ciele budeme
sledovať? A ako ochránime tento krehký
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Knihu tvoria príbehy rozdelené do
troch častí. Prvá časť knihy Policajti a ich
hrdinskí psi je venovaná práci, pri ktorej
psi ako verní parťáci využívajú hlavne
svoj výnimočný čuch. Druhá časť Kamoši z útulku zaujme príbehmi „útulkáčov“,
ktorí netrpezlivo čakajú, že si ich niekto
všimne a poskytne im domov. Tretia časť
Veterinárna ambulancia je venovaná zverolekárom, ktorí zachraňujú životy bezbranných zvieratiek. Príbehy vypovedajú
o výnimočných vlastnostiach psov, ich
láske a radosti, s ktorou pomáhajú ľuďom,
ale aj o tom, ako veľmi potrebujú pomoc.

Evita Urbaníková:
Vidličky, lyžičky, nože
Niekedy sa dvaja stretnú v správnom
čase na nesprávnom mieste. Niekedy sa
stretnú na správnom mieste, len v nesprávnom čase. A niekedy sa ich život
zamotá tak, že aj stretnutie v správnom
čase na správnom mieste nestačí. Našťastie. Príbeh Petra a Lucie s nádychom
Islandu, ktorí pod ťarchou svojich životov
netušili, že ešte môžu byť šťastní. Oni, ich
deti aj celé ich okolie. Otázkou ostáva, či
šťastní byť chcú.

Jedného dňa sa čajka vzdiali od svojho
kŕdľa a omočí si krídla v ropnej škvrne. Z
posledných síl doletí na balkón, kde sa
na slnku vyhrieva tučný čierny kocúr. Keď
znesie svoje posledné vajíčko, vymámi
z neho tri sľuby: že vajíčko nezje, ale vysedí
ho, až kým sa z neho nevyliahne malá čajka, že sa o ňu bude starať a keď príde čas,
naučí ju lietať. Už prvé dva sľuby sú dosť
ťažké, ale ten tretí priam nemožný! Podarí
sa to? Krásny príbeh plný vtipných situácií, ktorý deti nenásilne vedie k uvedomeniu si skutočných hodnôt ako priateľstvo,
plnenie sľubov, akceptovanie odlišnosti
druhých a šetrný prístup k životnému prostrediu, bol preložený do mnohých jazykov a natočili podľa neho aj film.

(Daniela Šipošová)
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE

Oznam o zvýšení nájomného
Uznesením MsZč. 73/2019 z dňa 30. 5. 2019 (bod A.3 a A.4) bola schválená nová
výška nájomného v dvoch nájomných bytových domoch mesta s účinnosťou od
1. 10. 2019 a to v 30-bytovej jednotke na ul. Štúrovej s.č. 986 a v 74-bytovej jednotke
na ul. Jilemnického s.č. 839.
K uvedenému kroku bolo potrebné pristúpiť z dôvodu, že doposiaľ stanovený
nájom bytov (spravovaných spoločnosťou BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.), v týchto
domoch už nepostačoval na krytie splátok úveru ŠFRB, ktoré mesto za tieto bytové domy spláca. Keďže to bolo v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a týmto krokom teda mesto postupuje v súlade so zákonom.

V uliciach pribudli kamery
Rekonštrukcia mestského kamerového systému napreduje. Po zásadnej rekonštrukcii v rokoch 2017 a 2018, sa v prvom polroku 2019
kamerový systém rozšíril aj na ďalšie záujmové objekty a miesta nielen v meste, ale aj v prímestskej časti Pod Skalkou. Celkový počet
kamier tak vzrástol na 24.
V súčasnosti Mestská polícia Svit monitoruje tieto lokality:
Parkoviská pred AB Chemosvit, parkoviská pred budovou Spolcentrum, križovatka ciest SNP-Mierová pri nákupnom
centre LIDL, križovatka ciest SNP-Štúrova
pri nákupnom centre A1, areál MŠ Pod
Skalkou, ul. Priečna - OC Jednota - zastávka MHD, multifunkčné ihrisko Pod
Skalkou, časť parkoviska vedľa MsÚ, časť
ul. Štúrová - Autobusová stanica, časť ul.
Hviezdoslavovej - MsÚ - východná časť,
parkovisko pred Bytovým podnikom

a Slovenskou poštou, vstup do Slovenskej
pošty - Bankomat pri VÚB, a.s. , západná
a severná strana Kultúrneho domu, križovatka ul. Štúrovej, Jilemnického a Záhradnej, vjazd do mestskej časti Pod Skalkou
- križovatka Železničnej ulice s cestou
1/18, časť ul. Kpt. Nálepku a parkoviská
pred nájomnými bytovkami - Fr. Kráľa,
časť ul. Komenského a športové ihrisko
ZŠ Komenského, cesta k Studničke, ul.
Hviezdoslavova - most - Svitpak, železničné priecestie v smere do Batizoviec.
(Mestská polícia Svit)

Dôstojné odhalenie
pamätnej tabule
V júni bola v Kežmarku slávnostne odhalená pamätná tabuľa venovaná profesorke Matilde Alexandrovej, ktorá pôsobila a učila aj vo Svite.
Pred slávnostným odhalením na budove Základnej umeleckej školy Antona
Cígera sa uskutočnil koncert, na ktorom
predviedli svoje umenie žiaci umeleckých škôl, v ktorých pôsobila prof. Matilda Alexandrová. Medzi nimi aj žiaci zo
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Svitu, ZUŠ v Kežmarku a v Poprade. Veľký
úspech a uznanie publika zožal talentovaný Sebastián Buch zo Svitu, ktorého
hudobne vedie Mgr. Peter Čapó, DiS. art,
so svojou Sonátou č.1 a mol pre klavír.
Život a hudobné pôsobenie prof. Alexandrovej priblížil účastníkom podujatia
PaedDr. Andrej Janovský.
Pamätnú tabuľu slávnostne odhalili
vzácni hostia - generálny konzul Maďarska v Košiciach Attila Haraszti a primátor
mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák.
Po odhalení prebehlo neformálne
stretnutie prítomných, medzi ktorými
boli aj niektorí žiaci prof. Alexandrovej,
ktorí si pospomínali na svoju vzácnu učiteľku hry na klavíri.
(PaedDr. Andrej Janovský)
Autor tohto príspevku sa ospravedlňuje
čitateľom za nemilú chybu v novinách Svitu č. 6 - prof. Alexandrová sa narodila pred
130 rokmi.

Prejdime sa
spolu vo Svite
Aj mesto Svit sa ako samospráva zapája do podujatia Európsky týždeň mobility
2019 v dňoch 16. - 22. septembra. Cieľom
tejto kampane je povzbudiť ľudí, aby si
vybrali aktívne spôsoby dopravy, alebo
spojili chôdzu a cyklistiku s verejnou dopravou. Upozorniť tým na to, že je to sociálne a ekonomicky dostupnejšie a zároveň to má pozitívny vplyv na zdravie
a životné prostredie. Tento rok je hlavným sloganom „Prejdime sa spolu“.
Mestská polícia spolu so základnými
školami v meste organizujú počas tohto týždňa množstvo prednášok na témy
bezpečnosť, dopravná výchova a správanie sa v cestnej premávke. Vyskúšajú
si za koordinácie mestských policajtov
jazdu na bicykli, zastavenia, ukazovanie
smeru, slalom okolo kužeľov, jazdu po
dopravnom ihrisku po vytýčenej trase
a rôzne iné. Naučia sa tiež ako prechádzať
po chodníkoch a cez priechody pre chodcov. Deti získajú dokonca po absolvovaní
aktivít tzv. detský vodičský preukaz.
(Daniela Virostko)

Chcete, aby Vám už
naozaj nič neušlo?
Predstavujeme Vám našu novú službu
pre občanov a návštevníkov nášho mesta. Chcete byť informovaný o každej aktualite z nášho webu? Chcete mať k dispozícii dôležité informácie o Svite a zo
Svitu vo vašom smartfóne?
Práve pre vás je určená naša nová bezplatná mobilná aplikácia - V OBRAZE.

Čo možno sledovať?
l Kultúrne a športové podujatia
l Fotogalériu l Aktuality
l Úradnú tabuľu

Čo je potrebné k jej stiahnutiu?
l Mať chytrý telefón s operačným
systémom Android či iOS
l Prístup na internet
l Miesto v úložisku telefóne cca 13 MB
Nainštalujte si ju hneď prostredníctvom týchto QR kódov:

android

iOS
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ZO ŽIVOTA V MESTE
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s. r. o., Štúrova 275/87, 059 21 Svit,
IČO 36 816 949, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 18971/P

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie
Vedúceho Rehabilitačného strediska

l zodpovednosť za dodržiavanie všetkých
predpisov, ktoré platia pre stredisko
l kontrola efektívnosti využívania jednotlivých energií, ich správne vyúčtovanie
a návrhy na úsporné opatrenia
l kontrola a evidencia tržieb strediska, ich
správne vyúčtovanie
l zabezpečovanie nákupu potrebného
materiálu na údržbu hygieny a čistoty pri
prevádzke strediska

(Plaváreň Svit), Jilemnického 307, 059 21 Svit

Kvalifikačné predpoklady
a požiadavky:

l vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa
v technickom odbore
l prax min. 5 rokov v oblasti s technickým
zameraním
l najmenej 2 roky riadiacej praxe

Iné kritéria a požiadavky
na uchádzača:

l bezúhonnosť
l spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu
l znalosť príslušnej legislatívy
l počítačové znalosti Microsoft Word,
Microsoft Excel - bežný užívateľ
l organizačné a riadiace schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita
l zručnosť
l osobnostné a morálne predpoklady pre
výkon riadiacej funkcie
l znalosť cudzieho jazyka vítaná
l oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny B
l skúsenosti s E-kasou výhodou
l vzťah k športu

Zoznam požadovaných
dokladov a dokumentov:

l prihláška do výberového konania
l štrukturovaný profesijný životopis
l výpis z registra trestov nie starší ako tri
mesiace
l potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
l potvrdenie o dĺžke požadovanej praxe

s technickým zameraním a riadiacej praxe
l overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
l súhlas uchádzača na použitie osobných
údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
l písomný návrh koncepcie na tému: „Ako si
predstavujem rozvoj plavárne“

Náplň práce, právomoci
a zodpovednosti:

l odborné špecializované práce vo vymedzenej oblasti s vysokými nárokmi na myslenie a rozhodovanie o voľbe správneho
postupu na základe metodických usmernení a Zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom
znení a Vyhlášky č. 308/2012 Vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na kvalitu vody,
kontrolu kvality vody a o požiadavkách
na prevádzku, vybavenie prevádzkových
plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku
l práce vyžadujúce si odborné konzultácie
pri riešení problémov a spoluprácu s viacerými subjektmi aj mimo vlastného zamestnávateľa
l analytická a hodnotiaca činnosť vrátane
systémových prác spojených so zabezpečením chodu strediska
l riadenie, kontrola a organizovanie práce
pracovníkov Rehabilitačného strediska

Mesto chce získať defibrilátor

Príslušníci Mestskej polície Svit sa koncom augusta zúčastnili kurzu prvej
pomoci. Kurz viedol Tomáš Jakubčin z Krajského operačného strediska
Zdravotnej záchrannej služby v Prešove a bol zameraný predovšetkým na
používanie automatizovaného externého defibrilátora - AED.
Náčelník MsP vo Svite uviedol, že chce
v spolupráci s primátorkou získať pre MsP
vo Svite defibrilátor, ktorý prispeje k zvýšeniu akcieschopnosti poskytnutia prvej
pomoci v rámci ochrany života a zdravia
obyvateľov. V auguste prebehli aj rokovania s Františkom Majerským, zástupcom
občianskeho združenia Záchrana.
Defibrilátor by mal byť v policajnom
služobnom vozidle. K dispozícii tak bude
pre všetkých obyvateľov, ktorí by ho mohli
potrebovať. Mestskí policajti pri svojej práci
zažívajú rôzne situácie a mnohokrát ide aj
o zdravie, alebo záchranu ľudského života.
Neraz poskytujú prvú pomoc v teréne skôr,
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než prídu na miesto samotní záchranári. Na
základe skúseností je teda nespochybniteľné, že kvalitný defibrilátor bude veľkým
prísnosom.

Čo je AED
Ide o automatizovaný externý defibrilátor. Je to jednoduchý a bezpečný prístroj.
Po zapnutí prístroja a nalepení elektród na
odhalený hrudník pacienta vyhodnotí AED
činnosť srdca. Ak identifikuje chvenie srdca
(fibriláciu komôr), alebo veľmi rýchle, ale
neefektívne sťahy ľavej komory (komorovú
tachykardiu), prístroj rozhodne o potrebe
podania defibrilačného výboja a vyzve zá-

Pracovná doba:

l nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
podľa rozpisu zmien, práca v sobotu, nedeľu aj počas sviatkov

Iné výhody:

l práca v stabilnej spoločnosti, dobré pracovné podmienky
l možnosť neustáleho vzdelávania
l príspevok na stravu
l týždeň dovolenky naviac v zmysle kolektívnej zmluvy
l kultúrne a športové akcie

Uzávierka prihlášok:

23. septembra 2019, do 14.00 h. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej
pečiatke alebo na pečiatke podateľne BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s. r. o.

Zasielanie žiadostí:

Prihlášky na výberové konanie spolu
s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzavretej obálke s označením „Výberové konanie - vedúci Rehabilitačného
strediska (Plaváreň Svit) - NEOTVÁRAŤ na
adresu:
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s. r. o.
Štúrova 275/87
059 21 Svit
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí
splnia podmienky, oznámené najmenej
7 dní pred jeho uskutočnením.
		

Ing. Dana Meriačová v.r.
konateľka

chrancu na jeho aplikáciu. Obe
poruchy
srdcového
rytmu vyžadujú defibriláciu, pretože
srdce pracuje
neekonomicky,
nedokáže zabezpečiť prečerpávanie krvi, zlyháva krvný obeh.
Po krátkom čase sa
srdce zastaví úplne,
čo už je situácia výrazne nepriaznivejšia na
úspešné oživenie človeka.
Včasné použitie AED, optimálne do 5 minút od zlyhania srdca a krvného
obehu, výrazne zlepšuje šancu na úspešné
obnovenie činnosti srdca a záchranu ľudského života.

(Mestská polícia Svit)
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Keď je škola Fantázia rodinou

Ako sa tvoria bezchybné dovolenky? Jednoducho s Fantáziou. Všetci
sme boli v chorvátskej Crikvenici jeden perfektne zladený celok. Počnúc pánom šoférom na čele autobusu, Jožkom Štrbkom na čele orchestra, po najmladšieho člena, ktorým bol usmievavý trojročný chlapček
Luka. Vekový rozdiel v našej skvelej dovolenkovej, výletnej a koncertnej skupine bol sedemdesiat rokov. Ten však nehrá žiadnu úlohu, pokiaľ
je dobrá nálada a panuje harmónia podporená slnkom a vlnami mora.
Prvý koncert, ktorý sme na našej ceste
mohli zažiť, bol na námestí a atmosféra
bola nezameniteľná. Žiaci si skúsili aké to
je hrať na ulici. Zišlo sa veľké publikum,
pristavili sa aj okoloidúci a ich potlesk
nám stále znie v ušiach. Tešili sme sa spoločne s našim „funklubom“, ktorý nešetril
svojim príznačným „bravó“. Cítili sme sa

ako hviezdy a asi sme nimi aj boli, pod
nebom plným hviezd.
Nemohlo to byť inak, keď sa o hovorené slovo postarala naša umelkyňa Miriam Trembáčová. Predstavila nás a našu
umeleckú školu ako nevídané celebrity
a my sme sa tak i cítili. Bola to odmena
za celoročnú prácu, kedy sme cvičili, pri-

pravovali sa a chodili na skúšky orchestra.
Zbierali sme zrelé ovocie našej práce a to
skutočne stálo za to. Na tomto zájazde
sme sa stretli všetci tí, ktorí si navzájom
rozumejú aj bez slov. Hudba bola našou
rečou. Noty, struny, klávesy, a každý vzácny človek ktorý sa vo Fantázii ocitol bol
v správnom naladení. Spomenula by som
všetky mená, každú osobu, čo sa vedela
tešiť, zatancovať si, alebo si zahrať. Bol
s nami aj vynikajúci muzikant Lukáš Cintula, ktorý si zahral na klávesy a postaral
sa o krásne fotky. Učitelia z Fantázie si
zahrali tiež. V Chorvátsku sme sa mali výnimočne.
Ďalší z koncertov sa konal vo vysokohorskom mestečku, kde sme opäť úspešne predviedli náš repertoár. Snáď už
z fotiek sa dá vycítiť tá skvelá atmosféra,
čo panovala počas celej dovolenky plnej
smiechu, dobrej muziky, slnka a pekných
nezabudnuteľných chvíľ. Kúpali sme sa
v mori a vnímali krásu čo sa nám vlievala do srdca. Aká je to len vzácnosť byť
s priateľmi, o ktorých viete, že vám skutočne rozumejú.
Chorvátska rapsódia, to sú slová čo vystihujú tú peknú podstatu zážitkov, aké
sme si doniesli sem domov. Zahrajme si
ju, zaspievajme, zaspomínajme. Jej melódia bude v nás znieť s príchuťou jedného
leta, kedy sme s Fantáziou skúsili aké to je
znieť notami hviezd.
(monika piekielnicka)

Rímsko - katolícka farnosť
sv. Jozefa Robotníka
vo Svite

Vás pozýva na
slávnostnú sv. omšu
pri príležitosti
spomienky
75. výročia narodenia

Mons. Jána Magu
Sv. omša bude slávená
v kostole sv. Jozefa Robotníka vo Svite,
v nedeľu 29. septembra o 10:30 hod.
Slávnostným celebrantom a kazateľom bude
Doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel, PhD.,
farár v Kline.
Liturgiu obohatí spevácky zbor TATRASONG.
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Ponúka v novom školskom roku 2019/2020
záujmové útvary pre malých a veľkých:

ŠPORTOVÉ

BASKETBAL (basketbalová prípravka, basketbal pre ZŠ - chlapci,
dievčatá 1.- 4. roč, starší žiaci), FUTBAL, gymnastická prípravka,
LUKOSTREĽBA, ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE, plavecká prípravka, plávanie
pokročilí, HOKEJBAL, TENIS (začiatočníci, pokročilí), JUDO, RYBÁRSKY,
Športové hry (mix športových činností pre dievčatá aj chlapcov)

JAZYKOVÉ

HRAJ SA S NEMČINOU V MŠ, NEMČINA PRE ZŠ, NEMČINA
PRE DOSPELÝCH, ANGLICKÝ JAZYK V MŠ, Anglický jazyk pre ZŠ

Aj takýto pohľad sa nám naskytol počas
návštevy Ľubovnianskeho hradu

KULTÚRNO-UMELECKÉ
FARBIČKY - ČARBIČKY V MŠ, KREŠKO - kreatívny školák,
MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT, BUBENÍCKY - dospelí do 30 rokov

PRÍRODOVEDNÉ

PRECHÁDZKY PRÍRODOU

PRACOVNO-TECHNICKÉ

PLASTIKOVÍ MODELÁRI, POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

PRÍLEŽITOSTNÉ NEFORMÁLNE AKTIVITY

- možnosť cvičenia rodičov spolu s malým dieťaťom
(mamky na MD) pod odborným vedením v telocvični CVČ
Rôzne príležitostné aktivity športového, kultúrneho a tvorivého
charakteru podľa požiadaviek detí, rodičov a širokej verejnosti

Denné letné tábory s CVČ boli plné radosti
a smiechu

NOVINKY !

SKAUTI a ich spoločné aktivity s Vami (záujmový útvar)
ASTRONÓMIA a jej záhady (záujmový útvar)
Rehabilitačné cvičenia 50+ (pre staršiu vekovú generáciu)

Bližšie informácie: priamo v CVČ, Hviezdoslavova 268/32 (priestory
na MsÚ vo Svite) na www.cvc.svit.sk, email: cvc@svit.sk,
alebo na tel. čísle 052/7756 164, 052/7875133, 0905 511 980
Prihlášky sú dispozícii u nás v CVČ a vo vašich školách

TEŠÍME SA NA VÁS v CVČ vo SVITE !
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Návštevou kaštieľa v Betliari boli nadšení
mladší aj starší
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Naše leto

Prázdniny plné zábavy, oddychu
a sladkého ničnerobenia sa skončili. Nastal ten správny čas, pripomenúť si niektoré letné aktivity lebo
škola otvára svoje brány, začína
učenie, aj každodenné povinnosti.
CVČ vo Svite zorganizovalo počas letných prázdnin denné mestské tábory plné
športu, turistiky a kreativity. Vytvorili sa
cyklistické a kreatívne skupiny. Cyklisti na
cyklotúrach na svojich dvojkolesových tátošoch navštívili zaujímavé miesta v okolí
Svitu a Popradu, psí útulok v Poprade, spoznávali les s poľovníckym združením Spišská Teplica. Šliapaním do pedálov získavali
kondíciu a pevné svaly. Športovo-tvorivá
skupina rozvíjala svoju zručnosť pri výrobe
dekoratívnych a milých darčekov, ale tiež
sa venovala športovým aktivitám a turistickými prechádzkami spoznávala Vysoké
Tatry. K letu patrí aj voda a šantenie na kúpalisku, zmrzlina, návšteva hradov a zámkov. To všetko absolvovali počas denného
tábora pod vedením vedúcich a animátorov v CVČ vo Svite. Navštívili Ľubovniansky hrad a neobišli ani ukážky sokoliarov.
Na Spišskom hrade vystúpili aj na vežu.
A najväčším zážitkom pre deti bolo pozorovanie sysľov. V ďalšom týždni navštívili
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Krásne počasie nám prialo
aj pri vychádzkach do okolia Svitu

Betliar, krásy kaštieľa a jeho záhrady. Ani
tento rok nevynechali návštevu rázovitej
obce Liptovská Teplička a prezreli si jej
unikátne pivničky. Deti si odniesli z denných letných táborov nielen množstvo
krásnych zážitkov, ale aj nové priateľstvá,
ktoré budú ďalej rozvíjať.
Tešia sa aj na budúci rok a ich radosť
v očiach je pre nás hnacím motorom pre
to, aby sme pre ne pripravili nový, zaujímavý program plný zábavy, športu aj
zážitkov. Svoje očakávania môžu napĺňať
aj počas roka v našich záujmových útvaroch v Centre voľného času vo Svite.
Týmto by sme chceli poďakovať všet-

kým vedúcim a mladým animátorom
z Mládežníckeho parlamentu za výborné
vedenie športových aj tvorivých skupín
v našich denných letných táboroch. Sme
radi, že sme mohli spolupracovať s úžasnými ľuďmi, ktorí sa zodpovedne a s láskou starali o naše prihlásené deti. Radosť
v očiach detí a šťastný úsmev boli pre nás
najväčším platidlom za tieto denné tábory.
Zaspomínali sme si. Škola volá, pred
nami sa otvárajú ďalšie výzvy a zaujímavé aktivity.
Tešíme sa na Vás aj v roku 2020.

(CVČ a animátori letných táborov)
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ZO ŽIVOTA V MESTE

Návšteva Solivaru

Seniori zo Svitu navštívili v júli technickú kultúrnu pamiatku
Solivar v Prešove a pamiatky centrálnej časti mesta Prešov.
Spomínaný solivar je národná kultúrna pamiatka a patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky,
pochádzajúci zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamennej soli
a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne (rezervoáre soľanky), huta, varňa, sklad soli (komory), kováčske
dielne a klopačka (turňa). Jama Leopold bola centrálnym stvárkovým dielom, ktoré je považované za najstaršie. Začali ju hĺbiť v roku
1571. Ide vlastne o jamu hlbokú 155 m, pôvodne nazývanú Cisárska.
V roku 1674 bola nad ňou postavená budova gápľa. Samotný objekt
i mechanizmus si vyžiadali rozsiahle opravy (prvá v roku 1807, druhá
v roku 1844). Mechanizmus bol otáčaný štyrmi pármi koní. Soľanka
sa čerpala v koženom mechu s obsahom asi 5 - 7 hl. Solivarský gápeľ
bol jedným z najväčších v strednej Európe. Zásobníky na uskladnenie vyťaženej soľanky boli postavené v roku 1815. Na kamenných
podstavcoch je osem drevených nádrží s obsahom 1320 hl, celkom
10 560 hl. Všetky nádrže tvorili jeden celok a boli umiestnené pod jednou strechou, konštrukčne prispôsobené terénu. Vrelo odporúčame
každému, aby navštívil toto zaujímavé miesto.
(ZO SZZP Svit)

Do nášho tímu hľadáme kolegov na pozície:

ê šéfkuchár
ê kuchár
ê čašník - barman
ê chyžná
Nástup ihneď. Ak máte seriózny záujem
pracovať, pošlite nám svoj životopis na adresu:

sekretariat@atriumhotel.sk
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.
Ďakujeme.

MESTSKÁ KNIŽNICA SVIT VÁS POZÝVA

na výstavu
môj

HOLOGRAM

Mestská knižnica vo Svite
Malá galéria Alexandra Eckerdta v Košiciach
Vás pozývajú na výstavu

Fero Zajac

ALEXANDER ECKERDT

september 2019

V ZRKADLE ČASU
kresba / grafika / maľba

september 2019 - október 2019
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INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
n 3. júl. Vo večerných hodinách hliadka MsP pri kontrole mesta spozorovala
muža ležiaceho na chodníku vedľa zastávky MHD. Jednalo sa o muža bez domova, zjavne pod vplyvom alkoholu, ktorý sa sťažoval na bolesti nôh. Na miesto
bola privolaná hliadka RZP, ktorá muža
vyšetrila a následne ho previezla do NsP
v Poprade.
n 8. júl. Hliadke MsP bola oznámená
krádež v miestnej predajni potravín.
Hliadka po príchode na miesto zistila, že
priestupca prešiel cez pokladničnú zónu
s nezaplateným tovarom, ktorý mal schovaný v taške. Priestupok proti majetku
bol vyriešený na mieste podľa §50, odst.
1, Zák. 372/1990 Z.z.
n 13. júl. Hliadka MsP prijala telefonické oznámenie o vytvorení nelegálnej
skládky odpadu pri kontajneroch na
ul. Mierová. Šetrením bol identifikovaný
a vyrozumený pôvodca skládky. Vec bola
následne riešená podľa §84, odst. 1, Zák.
372/1990 Z.z.
n 2. august. V podvečerných hodinách
hliadka MsP prijala telefonické oznámenie od občianky, ktorej mal sused poškodiť závesný zámok na vstupnej bráničke
do domu. Hliadka na mieste identifikovala páchateľa, ktorý sa k skutku priznal.
Nakoľko sa dopustil priestupku proti ma-

Z denníka Mestskej polície
jetku, vec bola riešená podľa §50 ods. 1
zákona 372/1990 Zb.
n 5. august. V skorých ranných hodinách hliadka MsP poskytla súčinnosť
Poľovníckemu združeniu Bor Spišská
Teplica pri odchyte štyroch líšok. Toto
združenie zároveň zabezpečilo následnú
likvidáciu líšok.
n 7. august. Večer MsP prijala telefonické
oznámenie osobe ležiacej pred vchodom
do internátu na ul. Štefánikovej. Hliadka po príchode na miesto identifikovala
muža, značne pod vplyvom alkoholu,
ktorý mal na hlave tržnú ranu. Na miesto
bola okamžite privolaná hliadka RZP, ktorá muža ošetrila na mieste a previezla ho
na ďalšie vyšetrenia do NsP v Poprade.
n 27. august. Hliadka MsP v neskorých
nočných hodinách pri bežnej kontrole
mesta spozorovala muža spiaceho na
lavičke. Nakoľko to bol muž bez domova
s trvalým pobytom v Poprade, hliadka ho
v snahe predísť jeho podchladeniu zobudila a následne zabezpečila prevoz do Zariadenia sociálnych služieb pre občanov
bez prístrešia v Poprade.

Počas letných mesiacov vykonávali
príslušníci MsP Svit preventívne kontroly
na dodržiavanie VZN mesta Svit č. 8/2018
ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov na území mesta.
Hliadky sa zameriavali predovšetkým na
kontrolu voľného pohybu psov, vodenie
psov, znečisťovanie verejných priestranstiev psami a na obmedzenia vstupu
psov.
Mestská polícia mesta Svit chce vodičov motorových vozidiel dôrazne upozorniť na to, že podľa § 23 ods. 1) Zákona
SNR č. 8/2009 o cestnej premávke „Vodič
smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne
s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju
cesty a na jednosmernej ceste vpravo
i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky, vodič
smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať
voľný aspoň jeden jazdný pruh široký
najmenej 3 m pre každý smer jazdy.
Pri zastavení musí zostať voľný aspoň
jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m
pre oba smery jazdy.“
(MsP Svit)

Žijú medzi nami...

Mgr. Yvetta Paulovičová

Vrátim sa ešte v spomienkach k Dňom mesta, kedy pred odovzdávaním cien
zaslúžilým občanom pani primátorka vo svojom príhovore uviedla, že v našom malom mestečku žije veľa šikovných a nadaných ľudí, ktorí zviditeľnili
naše mesto v oblasti vedy, literatúry, umenia, kultúry či športu.
Jednou takou je aj Mgr. Yvetta Paulovičová, bývalá učiteľka na základnej škole
na Mierovej ulici, ktorá zároveň trénovala
v basketbale staršie žiačky vo Svite. Zoznámila som sa s ňou úplne náhodou. Asi
málokto ju v našom meste pozná. Je tiež
bývalá úspešná basketbalistka a verná
fanúšička svitského basketbalu.Svojim
nevšedným príbehom ma zaujala. Veď
posúďte sami.
V rokoch 1970 - 1981 hrala v najvyššej československej súťaži. V tej dobe
odohrala všetky stretnutia družstva bez
zranenia. Je to mnohonásobná reprezentantka Československa v kategórii
žien. V roku 1971 na majstrovstvách Európy junioriek v Juhoslávii získala vtedajšia ČSSR striebornú medailu. Tiež ako
18-ročná na majstrovstvách sveta v Brazílii získala striebornú medailu. Toto sú jej
ďalšie ocenenia a úspechy:
 1972 - v Bulharsku strieborná medaila
 1974 - v Taliansku strieborná medaila
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 1975 - na MS v Kolumbii bronzová medaila
 1976 - na ME vo Francúzsku strieborná
medaila
 1976 - 4. miesto na olympiáde v Montreale
 1971- udelený titul majsterka športu
 1973 - v najlepšej päťke Slovenska
 1975 - vyhlásená za najlepšiu basketbalistku Slovenska
 v rokoch 1973-1975 bola vyhlásená za
najlepšiu športovkyňu okresu Prešov
 1976 obdržala titul Zaslúžilá majsterka
športu
 2003 bola vyhlásená za najlepšiu basketbalistku Prešova všetkých čias.
Je vhodné spomenúť, že svoju reprezentačnú kariéru začala ako 16-ročná, jediná najmladšia reprezentantka v histórii
žien. Žije medzi nami úplne nenápadne
a ja som sa potešila, že som sa zoznámila
s takou nevšednou osobnosťou.
(Pozorovateľka Blanka)

POĎAKOVANIE

ZO JDS Svit ďakuje všetkým, ktorí pomohli zorganizovať 9. ročník Okresných športových hier
seniorov vo Svite. Poďakovanie
patrí Centru voľného času Svit,
BK Iskra Svit, ŠK Horal Svit, ZSSK
CP Poprad, ATE Slovakia, Kooperativa a DDP - Stabilita.
ZO JDS Svit

Oznam o doplnení autora článku
V predchádzajúcom vydaní novín bol
uverejnený článok s názvom „Každú príležitosť by sme mali chytiť do
vlastných rúk“. Autorkou článku je
Sára Tompošová.
Vezmem do dlhodobého prenájmu
garáž v meste Svit alebo Podskalke.

tel. kontakt 0907 842 037
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Ďakujeme evanjelickému farárovi
Mgr. Danielovi Midriakovi
za dôstojnú rozlúčku s našou mamou
a starou mamou

Nezomrel som,
lebo žijem
v srdciach tých,
ktorí ma milovali.
Dňa 20. septembra 2019 uplynulo 5 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil
náš otec a starý otec

Paulou Čirskou,

rod. Haškovou
a príbuzným, priateľom a známym,
ktorí ju prišli odprevadiť
na poslednej ceste dňa 13.7.2019.
Smútiaca rodina

Hoci ste odišli a niet vás medzi nami,
v našich srdciach zostanete stále s nami.
Dňa 25. októbra 2019 uplynú 2 roky
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil

Bedrich Králik.
Kto ste ho poznali
venujte mu prosím tichú spomienku.
Smútiaca rodina

František Lešičko.
Dňa 22. januára 2020 uplynie 14 rokov od
smutnej chvíle, keď nás navždy opustil syn

Ferko Lešičko.
Dňa 16. septembra 2019 by oslávil
náš dedo a pradedo

Manželka, dcéra Anička, vnuci Majko
a Miško, vnučky Veronika a Natálka,
pravnuci Oliverko a Timo

Michal Mlynarčík
krásne okrúhle jubileum 100 rokov.
Navždy zostane našich srdciach
(hoci už 31 rokov nie je medzi nami).
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Dcéry a nevesta s rodinami

Zhasli oči,
čo najradšej nás vídali,
ochabli ruky,
ktoré aj pre nás
pracovali,
dotĺklo srdce, láskavé,
obetavé,ktoré najviac
nás milovalo.
Dňa 27. júna 2019 to bolo 5 rokov,
čo nás navždy opustila moja manželka,
mama, sestra

Eva Vargová

Dňa 23. augusta 2019 uplynul rok
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil

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

Ing. Zdeněk Setnička.
Osud je občas
veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal.
Zostanú spomienky
a v srdci veľký žiaľ...
Dňa 23. septembra 2019 uplynie 5 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil
môj milovaný brat, strýko a syn

Dňa 7. augusta 2019 sme si so smútkom
v srdci pripomenuli tretie výročie smrti
našej milovanej dcérky

Václav Čarnoky.

Moniky Slamenej.

Ten, kto Ťa mal rád nezabudne.
S láskou spomína sestra s rodinou

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

S láskou a bôľom v srdci spomínajú dcéry
a synovia s rodinami. Vy, ktorí ste ju poznali,
prosíme, venujte jej tichú spomienku.
Ďakuje smútiaca rodina

S pocitom hlbokého smútku
vám oznamujeme, že dňa 25. júla 2019
vo veku 84 rokov nás navždy opustil

V septembri si pripomíname 18. výročie
úmrtia nášho ocka, dedka a pradedka

OZNAM
Prosíme občanov, ktorí majú záujem o slávnostné uvítanie dieťaťa (s trvalým pobytom v meste Svit) narodeného od 1. 4. 2019 do 31. 8. 2019, aby
sa prihlásili na Matričnom úrade mesta
Svit, v kancelárii č. 18 u Mgr. Ľuboslavy Kukurovej (tel. č.: 052/7875132)
a prišli podpísať písomný súhlas
o spracovaní osobných údajov na tieto
účely.
Prijatie uvítania detí sa uskutoční
podľa počtu prihlásených v jesenných
mesiacoch. Prosíme o nahlásenie najneskôr do 20. septembra 2019.
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Kto ste ho poznali
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Ing. Ladislav Németh.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina

V septembri si pripomíname 5. výročie
úmrtia našej mamky, babky a prababky

Alžbety Višňovskej.

Jozefa Višňovského.
S láskou a bôľom v srdci spomínajú dcéry
a synovia s rodinami. Vy, ktorí ste ho poznali,
prosíme, venujte mu tichú spomienku.
Ďakuje smútiaca rodina
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE

Prvenstvo Svitskej varešky
opäť obhájili Parobci

la ulicami Spišskej Teplice. 21 kilometrovú
trať najrýchlejšie odbehli Miroslav Gad
(1:19:49) a Tereza Ďurdiaková (1:29:34). Na
10 km trati zvíťazil Marián Zimmermann
(33:14). Marek Malček (36:17), ktorý pochádza zo Svitu a z pretekov si odniesol
cenu za najrýchlejšieho Sviťana dobehol tretí. Ženskú desiatku najrýchlejšie
odbehla Romana Komarňanská (37:44).
Najrýchlejším bežcom zo Spišskej Teplice bol Tomáš Švagerko. Polmaratónska
a 10 km trať bola súčasťou bodovanej
série Tatry v pohybe Prestigetour. Okrem
toho, že každý účastník získal medailu zo
série, ktorá tvorí panorámu Tatier, súťažilo sa aj o tituly Bežecký kráľ Tatier, ktorým
sa stal Pavol Orolín, druhým bol Martin
Bálinta a tretí Jozef Pažitný. Titul Bežecká
kráľovná Tatier získala Timea Mihoková,
druhá skončila Danka Faltičková a tretiu
priečku obsadila skúsená pretekárka Danica Božová zo Svitu. Po hlavnom štarte sa na minipolmaratónsku trať v dĺžke

Na futbalovom štadióne vo Svite sme ochutnávali guláše tímov v treťom ročníku súťaže Svitská vareška, ktorá je sprievodným podujatím Podtatranského polmaratónu. Piaty a zároveň posledný pretek je vyvrcholením bežeckej
série Tatry v pohybe Prestige Tour 2019. Tento rok sa do nej zapojilo viac ako
750 športovcov. Zo Svitu zároveň štartovali priaznivci Nordicwalkingu.
Výborná atmosféra, príjemná spoločnosť a rozvoniavajúci guláš boli hlavnými
poznávacími znakmi prvého septembrového nedeľného dopoludnia na štadióne. Centrum voľného času a Mládežníčky
parlament mesta Svit pripravili aktivity
a súťaže aj pre najmenších a venovali sa
deťom počas celého podujatia. Mohli sa
zahrať, alebo si vybrať niektorú z mnohých
pohybových aktivít a nechýbala ani sladká
odmena za každú zdolanú „disciplínu“.
Okrem toho sa mládežníci z parlamentu stihli zapojiť aj do súťaže a uvariť výborný guláš. O tom, že sa podaril svedčí aj

Zabavili sa aj tí najmenší
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hodnotenie poroty, keďže sa umiestnili na
druhom mieste.
Celkovo sa do varenia zapojilo šesť tímov a každý tím tvorili minimálne štyria súťažiaci. Varili partie
s názvami Big Brains, Kukuk, Jednota dôchodcov Slovenska, Pivovarníci, Parobci a Mládežnícky parlament mesta Svit.
Prvenstvo teda opäť, už po tretí raz, patrí
Parobkom a symbolická vyrezávaná „Svitská vareška“ už putuje do ich výlučného
vlastníctva. Doteraz bola putovná.
Ako druhí sa umiestnili mladí „parlamenťáci“ a tretie miesto získali Pivovarníci. Chuť a kvalitu jednotlivých gulášov
hodnotila porota v zložení: primátorka
Dáša Vojsovičová, riaditeľka Spojenej školy na Mierovej ulici Elena Berezovskijová,
riaditeľka Základnej školy na Komenského ulici Monika Dudinská, Lenka Faixová z Mestského úradu Svit a odborník
na gastronómiu Peter Žiška.
Zo Svitu o 11.00 h zároveň odštartovala
primátorka Svitu Dáša Vojsovičová spolu
so starostom obce Nová Lesná Petrom
Hritzom súťažiacich v nordicwalkingu na
ich 9,5 km trať smerujúcu do Popradu.
Ako prví prišli do cieľa Silvia Kubányová
(1:05:49) a Ľubomír Gašpar (1:00:46).
Presne o 11.00 h štartovali tiež bežci z Popradu na trasu Podtatranského
polmaratónu a na Primátorskú desiatku.
Polmaratónska trať prechádzala cyklochodníkom do Svitu a cestou späť vied-

Danica Božová v kategórií žien nad 50 rokov
obsadila 1. miesto s časom 1:46:11,73

2,1 kilometra vydali mládežníci a menej
skúsení bežci. Preteky sú obľúbené aj
medzi domácimi športovými klubmi a
tie najpočetnejšie boli basketbalové tímy
BAM Poprad (67 pretekárov) a ISKRA Svit
(52 pretekárov). Pre pretekárov boli pripravené občerstvovacie stanice, na ktoré organizátori rozviezli viac ako 1500
litrov minerálnej vody, jontové nápoje
a viac ako 300 kilogramov ovocia a ďalších
surovín.
Podtatranský polmaratón zorganizovalo občianske združenie ACB Slovenskos podporou OOCR Región Vysoké Tatry a v spolupráci s mestami Poprad, Svit
a obcou Spišská Teplica. Aj vďaka desiatkam dobrovoľníkov z Popradu, Svitu, Spišskej Teplice a iných obcí, Mestskej polície
vo Svite, Mestskej polície v Poprade a ďalším prebehli preteky bez problémov.
Daniela Virostko
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Od „chcel som niečo robiť“
k majstrovstvám sveta...
Asi málokto by vedel vysvetliť čo je to street workout.
Popravde, donedávna ani ja. Vďaka rozhovoru s mladým, skromným a obdivuhodným športovcom Adamom
Austerom, sa to pokúsim priblížiť aj Vám. Teda je to šport.
A trúfam si povedať, že nie až taký nový a už vôbec
nie zriedkavý, o čom svedčí aj fakt, že sa nedávno
v Moskve uskutočnili majstrovstvá sveta - StreetWorkout
Freestyle WORLD CHAMPIONSHIP 2019 (SWWC 2019).

Ďalej by som povedala, že ak môže byť
šport sympatický, tak tento je veľmi sympatický. Pretože „nepotrebuje“ veľa (náradia, strojov, profi trénera, tisíce eur na
výbavu, atď.) Cvičí sa s vlastnou váhou. Dá
sa praktizovať takmer všade. Ale hlavne,
je to druh športu, ktorý je skutočne veľmi
estetický. Keď pozeráte na zostavu streetworkout-istu, vidíte estetické spojenie
svalov, pohybu, sily, vytrvalosti a ladnosti.
Až to trochu šokuje. V tom, čo je možné
s ľudským telom dokázať, aj keď ste sa
nenarodili práve ako spiderman (pozn.
pavúčí muž). O tom, aká cesta vedie športovca „z ulice“ na šampionát do sveta
porozprával 23-ročný Adam Austera, majster Slovenska v streetworkout 2019.
Chlapec zo Svitu reprezentoval na
týchto majstrovstvách sveta v Moskve
nielen Slovensko, ale aj Svit. Svoje zastúpenie tam malo ďalších 30 krajín sveta.
O tom, aká cesta vedie športovca „z ulice“ na šampionát do sveta porozprával
23-ročný Adam Austera, majster Slovenska v streetworkout 2019.
Čo je teda streetworkout freestyle?
Ide vlastne o cvičenie s vlastnou hmotnosťou, bez činiek a strojov. Využíva sa
k tomu predovšetkým hrazda, bradlá, ale
aj zem.
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Ako ste sa vôbec dostali k tomuto
športu?
Seriózne som sa športu začal venovať
len niekoľko rokov dozadu. V tom čase
som toho o cvičení nevedel veľa a nedá
sa povedať, že by som mal niečo vysnívané, alebo si zaumienil - tak budem
hokejistom, alebo futbalistom. Rozhodol som sa, že chcem niečo robiť a začal
som si hľadať rôzne videá. Dúfal som, že
na niečo natrafím... A našiel som video
kde chalani makali len na jednej hrazde.
Hneď som vedel, že presne tomuto športu sa chcem začať venovať. Tak som začal.
A robím to momentálne asi sedem rokov.
Začal sám? Alebo vás niekto trénuje?
Od začiatku som si tréningy zostavoval
sám. Väčšinou len intuitívne. Až časom som
im pridal akýsi systém na to, aby som aj
napredoval a videl na sebe a tom celom aj
progres. Občas som niektoré cviky odpozeral zo spomínaných videí. Bol to často hlavný zdroj inšpirácie, ale dá sa povedať, že
aj motivácie, keďže toto nie je práve druh
športu, ktorý si zapnete v telke.

„Pre mňa bol úspech
už len to, že som mohol
zažiť súťaž takého
rozmeru, kvality a úrovne.
Bola to neskutočná
skúsenosť a zároveň
zážitok“
Napadla mi otázka - ako sa chlapec,
ktorý trénuje sám seba a na ulici stane
majstrom Slovenska a dostane na majstrovstvá svete v tomto športe a rovno
do Moskvy?
No začal som sa postupne zaujímať aj
o to, kam sa dá posunúť a ako sa zapojiť
do komunity okolo streetworkout-u. Zistil som, že sú súťaže a snažil som sa na ne
dostať. Väčšina z tých, ktoré som absolvoval boli na Slovensku a v Česku a raz som
bol aj v Poľsku. A po niekoľkých úspešnejších sa mi teraz (pozn. 27. júla 2019) podarilo dostať aj do Ruska na spomínané
majstrovstvá sveta.

Čo znamená niekoľkých úspešnejších?
Absolvoval som niekoľko súťaží na
Slovensku a v Čechách. To, že som sa stal
majstrom Slovenska ma akoby kvalifikovalo na svetové majstrovstvá. Inak by
som tam nemohol súťažiť.
A ako ste v Rusku obstáli?
Umiestnil som sa na 47. mieste. Nie je
to nič extra, ale bolo mi cťou súťažiť so
svetovou elitou, ktorá tam bola. Pre mňa
bol úspech už len to, že som mohol zažiť
súťaž takého rozmeru, kvality a úrovne.
Bola to neskutočná skúsenosť a zároveň
zážitok. A som naozaj rád, že sa mi také
čosi podarilo aj vďaka podpore primátorky Svitu a nadácie Chemosvit, bez čoho
by som sa určite nezúčastnil, keďže nemám sponzora.
Má tento šport disciplíny? V čom
konkrétne ste súťažili?
Táto súťaž zahŕňala jedinú disciplínu freestyle. Znamená to, že súťažiaci predvedie vlastnú zostavu v ktorej použije
a kombinuje prvky aké sám uzná za
vhodné. Dôležité je zaujať nielen porotu,
ale aj publikum.
Tak teda, ako vyzerala tá vaša zostava?
Moje zostavy sú v porovnaní s ostatnými súťažiacimi viac silové. No mojim
hlavným nedostatkom je dynamika. Tá
zahŕňa rôzne preskoky cez hrazdu a podobné triky, na ktoré čisto sila nestačí.
Aj preto bolo skvelé to zažiť priamo tam
a stretnúť elitu v tomto športe. Vidieť, kde
mám nedostatky a možno si určiť, kam
chcem smerovať a posúvať sa.
Z akých krajín pochádza tá spomínaná elita?
V mužskej kategórii je majstrom sveta
Daniels Laizans z Litvy, strieborný je bulhar Daniel Hristov a bronzový Ukrajinec
Kirill Karabut. Medzi ženami vyhrala Melanie Driessen z Holandska, Cveti Staneva z Bulharska a tretia bola tiež Bulharka
Zhasmina Boyadzhieva.
Zaujímalo by ma, ako vyzerá váš tréning.
Môj tréning sa líši podľa cieľa a obdobia počas roka. V zime sa snažím zamerať
hlavne na silu, vtedy aj viac oddychujem
medzi sériami a celkovo sa šetrím viac ako
v lete. Už pred letom začínam trénovať intenzívnejšie a tréningy zahŕňajú viac cvikov, ktoré skúšam kombinovať do zostavy.
Občas trénujem aj dynamické prvky, ktoré, ako som už spomínal, sú mojou achillovou pätou. Každý tréning končím nejakými základnými cvikmi, ako napr. zhyby,
kliky a podobne. Trénujem vonku, vo fitku
a aj doma, podľa počasia a potreby.
Máme vo Svite viac ľudí, ktorí cvičia
streetworkout? Alebo ste sám „vojak
v poli“...
Mám tu pár kamarátov, ktorí si so
mnou zvyknú ísť zacvičiť, no zatiaľ netvoINFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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ríme nejakú zvláštnu alebo organizovanú
komunitu.
Čo vás ešte baví, okrem cvičenia?
Mám veľmi rád prírodu, takže ak mám
čas a práve necvičím, idem na bicykel,
na huby alebo turistiku. Okrem toho ma
baví napríklad aj šach, ktorý ale žiaľ poslednej dobe nehrávam často.
Aké sú vaše plány do budúcna? Predpokladám, že tento šport je zatiaľ len
hobby na veľmi slušnej úrovni.
Určite sa chcem streetworkout-u venovať aj naďalej. Budúci rok spravím
znova všetko pre to, aby som sa dostal na
majstrovstvá sveta. Dovtedy zapracujem
na svojich nedostatkoch, aby bol výsledok lepší ako teraz, ale hlavne preto, lebo
ma to baví.
Za rozhovor ďakuje Daniela Virostko

HORAL 2019

Viac zaujímavostí:
https://www.instagram.com/p/B0d-8TYAwjL/

POĎAKOVANIE
Týmto chcem poďakovať predstaviteľom mesta Svit, osobitne primátorke mesta, Ing. Dáši Vojsovičovej a tiež
Nadácii Chemosvit zastúpenej pánom
Ing. Jaroslavom Lučivjanským, za finančnú a materiálnu pomoc pri mojej
účasti na Majstrovstvách sveta v streetworkout, ktoré sa konali dňa 27. júla
v Moskve.
Týmto mi bolo umožnené stretnúť
sa tam a zasúťažiť si s tými najlepšími workoutistami z 35 krajín sveta,
teda konkurencia bola veľká. Napriek
tomu, že som sa neumiestnil, som
vďačný za príležitosť zúčastniť sa majstrovstiev sveta, reprezentovať našu
krajinu a moje mesto. Získal som aj
množstvo skvelých skúseností a inšpiráciu, ktoré verím, že môžem zúročiť
v tomto športe, vo svojom meste, ako
aj v rámci Slovenska.
(Bc. Adam Austera)
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Posledným podujatím šiesteho ročníka seriálu MTB maratónov
ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2019 bol náš domáci legendárny
Horal MTB maratón, ktorý tohto roku oslavoval svoje 20. výročie.
Pekné počasie sa podpísalo pod výbornú účasť. Na štart sa postavilo celkovo
857 bikerov a bikeriek z 8 krajín, z ktorých
do cieľa prišlo 801 pretekárov. Nezabudlo
sa ani na detských šampiónov, ktorí si
spolu s rodičmi mohli zajazdiť v rámci
kategórie ŠKODA Family na trase Dejzi
a na HORAL Junior, ktorého sa zúčastnilo
146 detí. Celkový počet účastníkov tak
presiahol počet 1000 cyklistov.
Aj keď si jazdci mohli vybrať hneď
z pätice tratí, tou nefalšovane horskou
bola Krejzi s dĺžkou 130 km a prevýšením
4 500 m, ktorá pred dvoma rokmi hostila
Majstrovstvá Európy. Po vyše šiestich hodinách sa v cieli ako prvá objavila legenda
horskej cyklistiky Karel Hartl zo susedných
Čiech, s náskokom takmer pol hodiny na
druhého pretekára. Medzi ženami si po víťazstvo prišla Zuzana Palúchová reprezentujúca domáci klub Horal s úctyhodným
časom vyše desiatich hodín.
Radosť z tohto dňa sa dala v zázemí
doslova krájať. Vysmiate tváre bikerov
doplnené šantiacimi deťmi a spokojnými
mamičkami. Tradične pestrý sprievodný
program sa postaral o zábavu všetkých
členov cyklorodiniek. Skákací hrad doplnený aj o nafukovacie autíčko, maľova-

nie na ŠKODA KAROQ, či ďalšie kreatívne
aktivity, sú už neodmysliteľnou súčasťou
Horala.
Slávnostným zakončením série bolo
žrebovanie hlavnej ceny tomboly, ktorou bolo nové auto ŠKODA FABIA COMBI.
Šťastie sa napokon usmialo na bikerku
Martinu, ktorá neskrývala úprimnú radosť z tejto krásnej výhry.
Ročník 2019 seriálu ŠKODA BIKE OPEN
TOUR patrí k ďalším nezabudnuteľným
kapitolám horskej cyklistiky na Slovensku. Počas neho sa postavilo na štart
spolu neuveriteľných 3 803 bikerov, ktorí si zmerali sily počas piatich pretekov.
Organizátori tento rok stavili na zelenší prístup, ktorý našiel veľkú odozvu u
pretekárov aj návštevníkov. Spoločne
sa tak podarilo výrazne znížiť množstvo
odpadu počas pretekov a dokázať, že aj
takéto podujatia sa dajú robiť zelenšie.
Vo Svite boli „korunovaní” víťazi jednotlivých kategórií. Medzi mužmi sa po ročnej
prestávke stal opäť absolútnym víťazom
Karel Hartl, ktorý ovládol aj svoju kategóriu. Medzi ženami v absolútnom poradí
a rovnako aj vo svojej kategórii dominovala Zuzana Juhásová.
(I. Zima, foto: D. Bodyová)
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Na svetovej letnej univerziáde
boli dve Sviťanky
Taliansky Neapol uvítal pred niekoľkými týždňami najlepšie univerzitné športovkyne sveta. Svoje zastúpenie tam mal Svit a to šprintérkou Stanislavou Lajčákovou a basketbalistkou Dominikou Drobnou.
Najskôr sme sa zhovárali s 23-ročnou členkou športového klubu Dukla
Banská Bystrica. „Svetová univerziáda je
veľmi peknou spomienkou tohtoročnej
sezóny, ktorá stále ešte neskončila. Je to
ako mini olympiáda, má vždy svoje čaro.
Nie každý deň sa človeku naskytne príležitosť týždenného pobytu na výletnej
lodi zakotvenej v Neapolskom prístave.
Vždy rada reprezentujem Slovensko na
vrcholových podujatiach. Univerziáda je
špecifická tým, že sa nejedná len čisto
o atletické podujatie, ako väčšina pretekov, ktorých sa zúčastňujem. Býva sa
v olympijskej dedine plnej športovcov
rôznych druhov. Máme možnosť spoznať
veľa nových ľudí, nielen zahraničných,
ale aj slovenských, ktorých častokrát poznám len z počutia, či z novín. Závisí to od
časového harmonogramu, ale častokrát
máme možnosť zúčastniť sa a fandiť aj
iným športom, čo je veľký zážitok,“ obzrela sa spätne za podujatím Lajčáková.
Po krátkom zranení na začiatku letnej sezóny sa mladej atlétke podaril vynikajúci výsledok. Na 100 m prekážky
obsadila časom 13,54 s skvelé siedme
miesto. „Siedme miesto je pre mňa zatiaľ
životným výsledkom na takom podujatí. Veľmi sa z neho tešíme. Pár týždňov
pred šampionátom sa vyskytlo zranenie,
ktoré ma limitovalo v tréningu a dosť
ovplyvnilo našu záverečnú prípravu na
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kým sme si prešli, nás toto umiestnenie
teší dvojnásobne. Obrovské ďakujem
všetkým, ktorí sa na ňom pričinili. Byť vo
finále na svetovej univerziáde bol skvelý
pocit. Verím, že o dva roky ešte dostanem
príležitosť toto umiestnenie vylepšiť,“
prezradila s úsmevom šprintérka.
Výsledok je pre Lajčákovú motiváciou
do ďalšej práce. V polovici mája si vytvorila nový osobný rekord. „Krátke prekážky
prežívajú momentálne výkonnostný vrchol, aspoň čo si ja pamätám. Na každom
vrcholnom podujatí, či hovoríme o halovej, alebo hlavnej časti sezóny pod holým
nebom, je štartová listina doslova nabitá.
Táto momentálna vysoká úroveň sa odzrkadľuje aj na vstupných kritériách. Keď
si zoberieme tohtoročné majstrovstvá,
ktoré nás ešte len čakajú, tak nominačný
limit je, nielen v mojej disciplíne, prísnejší ako slovenský seniorský rekord. Z toho
vyplýva, že iba na splnenie vstupného limitu je potrebné dokázať niečo, čo nikto
v histórii Slovenska pred nami ešte nedokázal. Už niekoľko rokov je atletika súčasťou môjho každodenného života. Človek
si stanoví cieľ, ktorému venuje všetok
čas i energiu. Nielen ja, ale aj ľudia okolo
mňa do môjho sna vkladajú zo seba viac
ako 100%. Každý úspech je dôkazom, že
ideme správnym smerom a celá tá drina,
i všetky obete stoja za to,“ dodala Lajčáková.

univerziádu. Mám však okolo seba rad
skvelých ľudí, na čele s mojím trénerom,
Michalom Škvarkom. Situáciu, v ktorej
sme sa vyskytli, sme sa snažili čo najskôr
vyriešiť, aj keď to nebolo jednoduché. Na
prvý vrchol našej sezóny sme sa však pri-

Basketbalového turnaja sa zúčastnila
bývalá hráčka BAM Poprad a aktuálne
členka Young Angels Košice Dominika
Drobná. „Bolo to obrovské podujatie, na

pravili viac ako na 100% a nemohli sme
dopustiť, aby som sa univerziády pre zranenie nemohla zúčastniť. Aj keď, aj toto
rozhodnutie ešte pár dní pred odjazdom
viselo vo vzduchu. Z pohľadu čím všet-

ktoré zostanú spomienky celý život. Odohrali sme kvalitné zápasy proti krajinám
ako je Amerika či Kanada. Nebývali sme
síce na lodi v centre Neapolu, ako ostatní
športovci, ale všetky basketbalové druž-

Splnila som si sen
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stva bývali pri Caserte, v obrovskom hoteli, kde nás bolo vyše 30 krajín. Pre mňa
to malo špecifickú atmosféru a páčilo sa
mi, že sme boli v takom basketbalovom
prostredí, keďže celý hotel okupovali len
basketbalisti a basketbalistky. Ďalšou vecou, ktorá mi utkvela v pamäti, bolo obrovské množstvo dobrovoľníkov. Všade,
kde sme prišli, boli mladí ľudia, dobrovoľníci, ktorí sa o nás starali, nosili nám vodu,
občerstvenie, uteráky, fandili nám, podávali nám ruky a podporovali nás. To bolo
naozaj skvelé. Všetci boli nesmierne pozitívni, to sa mi naozaj páčilo. Som veľmi
rada, že som dostala šancu reprezentovať našu krajinu na jednom z najväčších
podujatí. Bola to pre mňa veľká pocta
a snažila som sa túto možnosť využiť naplno a nesklamať trénerov. Počas sezóny
som sa snažila podávať dobré výkony
a pracovať na sebe, aby som sa dostala
do univerzitného výberu. Splnila som si
jeden z mojich snov,“ prezradila 20-ročná
krídelníčka.
Slovenský výber sa medzi svetovou
elitou nestratil, aj napriek menej skúsenému družstvu, obsadilo družstvo
trénera Pavla Horičku dvanáste miesto.
„Dvanáste miesto nehodnotím negatívne, pretože sme za sebou nechali väčšie
krajiny ako je napríklad Kanada, Ukrajina či Mexiko. Vzhľadom na to, že príprava celého družstva nebola veľmi dlhá,
oproti ostatným tímom, kde napríklad
Austrália, ktorá vyhrala univerziádu, sa
pripravovala dva až tri mesiace. Myslím
si, že sa nemáme za čo hanbiť. Ukazovali
sme tímového ducha počas každého zápasu, bojovali sme do konca a urobili sme
maximum pre to, aby sme dopadli čo najlepšie. Určite nám chýba pravidelná konfrontácia na týchto podujatiach, pretože
napríklad Taiwan, ktorý nás porazil hneď
v prvom zápase, je pravidelným účastníkom univerziády. A preto mal možno
aj výhodu v tom, že vedel, čo od turnaja
čakať. Slovenský basketbal sa dostal na
univerziádu po ôsmich rokoch. Nikto nevie, kedy sa táto možnosť zopakuje, preto
som šťastná, že som sa do výberu Slovenska dostala a mohla som reprezentovať
našu krajinu v Taliansku.“
Dominika bude hrať v novej sezóne opäť v metropole východu. S Young
Angels Košice ju čakajú ďalšie medzinárodné zápasy. Ako jej toto podujatie pomohlo do ďalšej basketbalovej kariéry?
„Mohla som sa konfrontovať s krajinami
a hráčkami, s ktorými sa bežne v lige a na
turnajoch nestretávam a vidieť na akej
úrovni sú. Zahrať si proti hráčkam z USA.
Určite mi to dalo ďalšiu motiváciu do tréningov a ukázalo, kde mám rezervy a na
čom treba do budúcnosti pracovať,“ odpovedala na záver mladá Sviťanka.
(Michal Duchovič)
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Benko víťazom
Spišských extreme 333
Cyklistické leto je za nami. Bohatý cykloprogram sprevádzali letné horúčavy,
ako aj extrémne búrky. V júli sa mali konať Majstrovstvá SR v horskej cyklistike
v Topoľčiankach, no pre vyčíňajúce búrky sa kvôli bezpečnosti zrušili. Popasovali sme sa s týmito extrémami a vybojovali si cenné kovy.
Na 50 km trati v Hrhove si náš predseda Janko Niedoba vybojoval bronzovú medailu v kategórii mužov 60+. Na
Ondavskom maratóne si opäť odniesol
medailu z tretieho miesta na 35 km trati.
Prvý augustový víkend sme odštartovali
na pretekoch okolo neďalekého Spiša Spišských extreme 333 km. Peter Benko
sa zúčastnil všetkých šiestich ročníkov
a absolvoval najdlhšiu trať 333 km. Inak
tomu nebolo ani tento rok a pripísal si
už šieste absolútne víťazstvo na tejto
extrémne dlhej trati. Diana Cetlová sa
zúčastnila 111 km trate a medzi ženami
sa umiestnila na treťej pozícii. Trať 55 km
prešla Natálka Benková a z pretekov si
odniesla striebornú medailu. Medzi mužmi sa tejto trate zúčastnil Peter Džugan
a taktiež obsadil druhú pozíciu.
Na domácom Horale sme sa ukázali vo
veľkom počte, kde sme tradične získali
titul NAJPOMALŠÍ TÍM, na ktorý sme patrične hrdí. Dá sa povedať, že čím viac ľudí
z jedného tímu sa prihlási, tým je väčšia
šanca, že získajú toto ocenenie. Dvadsiaty ročník sa niesol v honosnejšom duchu
a riaditeľ pretekov Ivan Zima ocenil najvernejších pretekárov, ktorí absolvovali
najviac ročníkov. Ocenení boli aj dvaja od
nás. A to Peter Benko, ktorý nevynechal
ani jeden ročník a ako druhý sa umiestnil Janko Niedoba. Na tomto maratóne
štartoval už osemnástykrát. Peťo Benko
si pripísal aj striebro na 43 km vo svojej
kategórii, pričom zlato mu ušlo len o necelú sekundu. Jeho dcéra Natálka si v kategórii junioriek odniesla zlato na tej istej
trati. Branislav Zurian nás reprezentoval
medzi juniormi a na 28 km trati obsadil
tretiu priečku.
Na Kráľovskom maratóne v Granč
Petrovciach si Diana Cetlová vybojova-

Zľava: Ján Niedoba, Peter Benko so synom
la striebro medzi ženami na 28 km trati.
August priniesol aj záver série Škoda bike
open tour. Séria pozostávala z piatich pretekov, pričom sa do výsledkovej listiny rátali najlepšie štyri výsledky. Z nášho tímu
sme mali na pódiách len ženské zastúpenie. Natálka Benková v kategórii junioriek
obsadila 3. miesto. V kategórii žien 19-39
rokov Diana Cetlová skončila taktiež na
3. mieste. V nasledujúcich týždňoch nás
čaká zavŕšenie sezóny 24-hodinoviek,
Majstrovstvá SR a posledné boje o celkové umiestnenia v jednotlivých seriáloch
pretekov, o ktorých Vás budeme ešte informovať.
(Diana Cetlová, foto: Peter Kostka)

Hasiči žali úspechy na medzinárodných súťažiach
Preteky v hasičskom športe pokračovali aj počas letných prázdnin, samozrejme
s účasťou mesta Svit.
l Bludov (ČR) - beh na 100 m cez prekážky, strední dorastenci: Tomáš Štinčík (KHŠ
Svit) - 3. miesto, s novým slovenským a osobným rekordom 16,76 s
l Moravský Beroun (ČR) - beh na 60 m cez prekážky, starší chlapci: Radovan Nagy zo
Svitu (DHZ Spišská Teplica) - 1. miesto s časom 12,32 s. V disciplíne beh na 100 m cez
prekážky 9. miesto (18,19 s).
l Kolárovice - beh na 60 m cez prekážky, starší chlapci: Tomáš Štinčík - 1. miesto
s časom 11,19 s. V disciplíne beh na 100 m cez prekážky 1. miesto (17,60 s).
l Madunice - beh na 60 m cez prekážky - kategória prípravka: Paulína Štinčíková 2. miesto, 20,60 s; staršie dievčatá: Magdaléna Štinčíková - 1. miesto, 12,63 s; starší
chlapci: Tomáš Štinčík - 1. miesto s časom 10,98 s.				
(red)
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Rekordná účasť na
Tatrafest Streetballe

Turnaj nepokazilo ani počasie. Tradičné letné basketbalové podujatie pod Tatrami opäť prilákalo hráčov z celého Slovenska. Organizátori pripravili celkovo osem kategórií a na vonkajšom a vnútornom
ihrisku sa predstavilo viac ako 50 družstiev.
V najmladších kategóriách zvíťazili
Tatranskí sokolíci (mix U12), Levické trio
(chlapci U15), Dream team (dievčatá U15)
a Zvonári (chlapci U18). Kategória žien
mala len tri kolektívy, triumf si ukoristili
pre seba Trénerky. „Som tu už 26. rok, takže pre mňa je to srdcovka. Ale škoda, že
sa neprihlásilo viac tímov. Ja prídem, aj
keď budem mať sto. Hrali sme ako keby
s dcérami, ale streetball nie je o konkurencii, ale o ľuďoch, ktorí milujú basketbal.
Hrať vonku na ulici pri hudbe. Na druhej
strane je dobré hrať finále v kvalitnej
hale,“ uviedla trénerka BKM Svit a jedna
zo zástupkýň družstva Michaela Drobná.
Najpočetnejšie zastúpenie mali tradične kategórie muži, mix a openfun. Tretia
kategória bola pre neregistrovaných hrá-

Futbal
Muži

l 1.

kolo FK Svit - ŠK Záhradné 5 : 2
(2 : 2), góly: Miženko 2, Joppa 2, Jambor.
Po vyrovnanom prvom polčase sa naši
hráči v ďalšom priebehu zápasu trikrát
presadili v koncovke a zaslúžene zvíťazili. V druhom polčase sme podali veľmi
dobrý výkon, spresnili prihrávky, zrýchlili
prechod do útoku, čoho výsledkom boli
strelené góly v súperovej bráne. Pochvala
za predvedenú hru patrí celému mužstvu.
l 2. kolo OFK Kračúnovce - FK Svit 3 : 1
(2 : 1), góly : Miženko. Okrem prvej dvad-

mohli byť jeho súčasťou. Vonku to má
taký americký štýl - telo na telo, ale hralo
sa nám dobre aj v hale. Finalistom sme
síce v základnej skupine podľahli, ale na
záver sme im to vrátili. Som tu prvýkrát,
ale ostatní členovia tímu tu už boli. Mixy
som skúšal prvýkrát, ale spolupráca sa
osvedčila,“ povedal Mišinský.
Veľká spokojnosť napokon vládla s celkovou organizáciou turnaja u prezidenta
Iskry Svit Jána Drobného: „Nádherný
ročník s ohromnou účasťou. 52 tímov je
totálny rekord. Je radosť pozerať, koľko
mladých ľudí chce športovať. Škoda, že
štát im nevie vytvárať podmienky. Vyšlo
aj počasie napriek tomu, že predpoveď
vyzerala zle. V našom areáli, ktorý nie je
ani veľký, ani malý, je úžasná atmosféra.
Veď všetci sa poznajú. Sme radi, že prichádzajú aj ligoví basketbalisti, ale oveľa
viac nás teší, že 70 percent bola mládež
do 18 rokov.“ Turnaj vyvrcholil večerným
koncertom a skvelou zábavou.
(VP, foto: M. Hudák, D. Faix)

čov. Z prvého miesta sa radoval kolektív
Old School Ballers (Tomáš Hanák, Jozef
Čerňanský, Peter Plica). Medzi mužmi sa
z prvenstva radoval „domáci“ tím Kaballeros. Jeho členmi boli Daniel Kubaský,
Jakub Bendík a odchovanec Iskry Martin
Bachan. Práve on bol autorom víťaznej
strely: „Je super pocit zahrať si s ľuďmi,
ktorých poznám od malička. Vždy sa rád
vraciam domov. Prišli sme sa sem hlavne
zabaviť. Na druhej strane, cieľom každého
športovca je vyhrávať, takže som rád, že
nám sa to podarilo. Bolo tu veľa kvalitných
hráčov, takže sme sa mohli porovnať.“
V mixe sa zrodilo víťazstvo družstva
Dva-dve (Soňa Svetlíková, Sofia Bilíková, Adam Monček a Erik Mišinský). „Turnaj sme si veľmi užili a sme radi, že sme
sať minútovky, v ktorej sme išli do vedenia a aj hra bola pod kontrolou, sme zaostali za našimi schopnosťami. Po góle
súper zagresívnil svoj herný prejav, začal
dohrávať súboje a vytváral si množstvo
štandardných situácií, v ktorých bol veľmi nebezpečný. Odohrali sme vyrovnaný
zápas v strede poľa, ale nedokázali sme
sa presadiť v útočnom pásme. Boli sme
málo nebezpečný, nedostávali sa do zakončenia a domáci zaslúžene zvíťazili.
l 3. kolo FK Svit - MFK Stará Ľubovňa
1 : 1 (1 : 1), góly: Miženko. Zaslúžená deľba bodov po priemernom výkone. Tento
zápas sme chceli zvládnuť a vyhrať. Bohužiaľ chýbala u hráčov väčšia chuť po víťazstve, dravosť, nasadenie, lepší pohyb.

Asi sa prejavila aj únava, pretože to bol
tretí zápas počas 7 dní. Zápas bol otvorený do konca, súper hrozil protiútokmi,
ale strhnúť víťazstvo na svoju stranu sa
nepodarilo nikomu. Naše aj súperove príležitosti ostali nevyužité, takže sa zrodila
remíza.

Dorast

l 1. kolo FK Svit - FK Pokrok Krompachy

5 : 1 (4 : 0), góly: Zavacký, Garan, Čonka,
Klein. Naši dorastenci zvíťazili v zápase,
v ktorom boli jednoznačne lepším mužstvom. Vyjadrili to aj počtom strelených
gólov, ktoré padli po pekných kombinačných akciách. Hrali s chuťou a nasadením,
takže im patrí pochvala za predvedený
výkon.		
(Milan Jambor)

Mesačník MsÚ vo Svite. Vydáva MsÚ, Hviezdoslavova 32, Svit, IČO: 00326607. Predseda redakčnej rady
Ing. Ján Hutník, prednosta MsÚ Svit. Adresa: MsÚ Svit (redakcia@svit.sk, Daniela Virostko - daniela.virostko@
svit.sk). Reg. č. EV 1268/08, ISSN 1339 116X. Tlač: Marek Rázga, Svit. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo výberu, redakčnej úpravy a krátenia príspevkov. Príspevky sú zverejňované bez
nároku na honorár. Uzávierka čísla bola 2. 9. 2019. Foto na titulke: archív A. A.

20

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

