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mladý? A čo všetko sú ľudia
ochotní urobiť za peniaze?

Mesto pripravilo pre občanov
novú bezplatnú SMS službu už vás neprekvapí odstávka
vody, ani elektriny...
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Podtatranskí Alexandrovci
po vystúpení v CHART SHOW
pokrstili svoje prvé CD

ZO ŽIVOTA V MESTE

Milí Sviťania,

na stránkach kalendára sa objavil
marec. Marec je prvým jarným mesiacom, ktorý sa snáď každému spája
s príchodom teplejších slnečných dní,
prebúdzaním sa prírody zo zimného
spánku a kvitnutím prvých jarných kvetov. Už od čias školských lavíc sa však
marec spája aj s prívlastkom „mesiac
knihy“. Predstavte si, že kedysi mnoho ľudí čítať vôbec nevedelo a väčšina
z nich považovala čítanie za výsadu
vzdelancov, ktorá je bežnému človeku
zbytočná. Dnes už je to však celkom
inak, ale jedno sa od minulosti predsa
len nezmenilo - kniha naďalej zostáva
zdrojom informácií, vzdelania i zábavy.
Skúste sa na chvíľku zamyslieť nad tým,
kedy ste naposledy listovali v knihe
alebo kedy ste naposledy prečítali rozprávku svojim najmenším...
Veríme, že ste nezabudli ani na Medzinárodný deň žien, ktorý sa síce možno mnohým spája so socializmom a červenými karafiátmi, ale vo svete sa tento
sviatok oslavuje už viac ako 100 rokov.
Skutočným dôvodom existencie MDŽ je
možnosť uvedomiť si, čo všetko sa ženám doteraz podarilo dosiahnuť a čo by
ešte dosiahnuť chceli. Či už teda tento
sviatok uznávate alebo nie, je to určite
skvelá príležitosť ako všetkým ženám
vo svojom okolí dať najavo svoju lásku,
sympatie či poďakovanie.
Tento rok nás však na konci marca
prekvapí aj Veľká noc. Tieto sviatky patria nepochybne k tým najkrajším v roku.
Rodina má príležitosť stretnúť sa znova
pri spoločnom stole a práve v tieto dni
si uctievame tradície viac, ako inokedy.
Príjemné a pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov, veľa jarnej nálady
a spoločných rodinných chvíľ Vám praje
primátor mesta Svit, poslanci mestského zastupiteľstva a zamestnanci mesta.

Mestská polícia
testovala elektromobil

Moderné ekologické vozidlo v službách mestskej polície jazdilo ulicami
Svitu od 8. do 15. februára vďaka aktivitám jej náčelníka Michala Klimku. Ten
sa v spolupráci s prezidentom Združenia náčelníkov obecných a mestských
polícií Slovenska Jánom Andrejkom
podpísal pod bezplatné zapožičanie
elektromobilu od partnera KIA motors.
Okrem nulových emisií sa elektromobily vyznačujú aj nižšou hlučnosťou
v porovnaní s vozidlami na klasický pohon spaľovacími motormi. Skúsenosti
hovoria aj to, že oproti nim sa elektromobily opotrebovávajú menej a majú
tak dlhšiu životnosť a môžu byť teda aj
z tohto pohľadu ekonomickejšie.
„Elektromobil vnímame ako inšpiratívnu víziu do budúcnosti pri rozvoji
alternatívnych foriem ekologickej do-

pravy v meste Svit. Z pohľadu ochrany
životného prostredia je najvhodnejším
dopravným prostriedkom, lebo neznečisťuje prehustené mestské prostredie,“
povedal primátor Miroslav Škvarek.
Ako poznamenal náčelník Michal
Klimko, príslušníci mestskej polície si na
zapožičané ekologické vozidlo zvykli
rýchlo. Určite by uvítal, ak by sa ich vozový park o elektromobil rozrástol natrvalo.
„Problematika životného prostredia
sa týka nás všetkých. Aj preto je nesmierne dôležité hľadať nové spôsoby
a riešenia dopravy, využívať technický
pokrok a inovácie v automobilovom
priemysle. Dôležité je však zmeniť aj
myslenie ľudí a pritiahnuť väčšiu pozornosť k technológiám, ktoré sú pre
životné prostredie, a teda aj pre nás,
šetrnejšie,“ uzavrel primátor.
-red-

Občania Svitu budú mať lacnejšie teplo
Za prítomnosti primátora Miroslava
Škvareka podpísali riaditeľka Bytového
podniku Svit Dana Meriačová a riaditeľ
spoločnosti Chemosvit Energochem
Peter Ferjanček novú zmluvu o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody. Vďaka
nej sú ceny oproti predošlému obdobiu
nižšie, keďže jej variabilná zložka klesla
až o dvadsať percent.
Nová zmluva o centrálnej dodávke
tepla slúžiaceho na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody pre bytovú
a komunálnu sféru mesta Svit pre rok
2018 bola podpísaná v piatok 16. februára. Zmluva nadväzuje na predošlú
spoluprácu mesta a Energochemu ako
dodávateľa tepla. Pri podpise zmluvy bol
aj predseda predstavenstva spoločnosti
Pokračovanie na strane 4
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stredníctvom projektu špeciálneho financovania,“ vysvetľuje prednosta mestského úradu Juraj Peťko.
Štandardné finančné možnosti mesta
sú nastavené tak, že z výnosovej časti rozpočtu je v rámci prevádzky mesto schopné ušetriť ročne asi 150 až 200-tisíc eur na
investičné aktivity. „Z toho vyplýva, že
nemôžeme hovoriť o komplexnej a modernej obnove miestnych komunikácií
v rozsahu potrebnom pre skvalitnenie
života občanov z týchto peňazí. Stále sa
jedná len o riešenie tých najpálčivejších
problémov a havarijných stavov ciest
a komunikácií,“ dodáva. Vedenie mesta
preto pripravilo lepší plán financovania.

Opravíme a dobudujeme
v súlade s územným plánom

Poslanci podporili primátora
V tomto roku nás čaká veľká rekonštrukcia ciest a chodníkov

Zo stavebného hľadiska projekt obnovy a výstavby miestnych komunikácií zahŕňa výstavbu vybraných úsekov
miestnych komunikácií - ciest, chodníkov
a parkovísk s cieľom dobudovania, vylepšenia ich stavebného a dopravno-technického stavu v súlade s územným
plánom, programom hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Svit.
„Výsledkom takto zrealizovaného projektu bude viditeľný efekt v ucelených
častiach mesta, ktorý bude mať dosah na
väčší počet obyvateľov a ktorý bude mať
zároveň pozitívny vplyv nie len na kvalitu života občanov, ako užívateľov tých-

Po schválení projektu rekonštrukcie
poslancami prebehne verejné obstarávanie. Komunikácie majú byť opravené
a odovzdané do užívania ešte túto jeseň. Rekonštrukcie sa tohto roku dočká
až tretina mestských ciest a chodníkov.
Na svojom mimoriadnom rokovaní
9. februára schválili poslanci projekt obnovy ciest a chodníkov v správe mesta.
„Na príprave projektu tohto rozsahu sme
pracovali vyše jeden a pol roka a som

rád, že môžeme pokračovať v zmysluplnej činnosti pre občanov mesta,“ uviedol
primátor Miroslav Škvarek.
„Keďže z realizovanej sociologickej
štúdie vyplýva, že občania mesta považujú za jeden z najväčších problémov
oblasť dopravy a stav cestnej infraštruktúry, vrátane chodníkov a parkovísk,
vedenie mesta po dôkladnej analýze
legislatívnych a finančných možností
dospelo k systémovému riešeniu pro-

Nové detské ihrisko v rámci projektu
regenerácie sídliska E, podpora kultúrnym aktivitám, Jednote dôchodcov Slovenska i športovým klubom boli predmetom rokovania ostatného mestského
zastupiteľstva vo štvrtok 22. februára.
Mestskí poslanci podporili aj aktivity
v oblasti sociálnych vecí.
Basketbalový klub mládeže, futbalový klub, atletický oddiel, tenisti i cyklisti
z CK Energia spolu s hokejbalistami či
plavkyňami dostanú na svoje aktivity
30-tisíc eur. Z tohto balíka sa ujde aj mladým hasičom a lukostrelcom. Poslanecký
zbor rozdelil dotácie na základe prijatých
žiadostí od jednotlivých klubov, ktoré na
území mesta pôsobia.
Do kultúry poputuje z rozpočtu celkovo päť tisíc eur. V sociálnej oblasti získalo
najvyššiu dotáciu občianske združenie
Familiaris, ktoré prevádzkuje komunitné
centrum Bonum a poskytuje opatrovateľskú službu a poradenstvo.

Poslanci schválili viac peňazí pre
deti, dôchodcov aj športovcov

Sídlisko E bude zelenšie
Poslanci schválili aj päťpercentnú spoluúčasť na projekte regenerácia vnútrobloku na sídlisku E. Mesto už dostalo
rozhodnutie o schválení nenávratného
finančného príspevku vo výške viac než
ROČNÍK XVII - MAREC 2018

231-tisíc eur z fondov Európskej únie.
Celkové oprávnené výdavky na regeneráciu budú približne 243,3-tisíc eur.
Vďaka tomu na sídlisku pribudne nová
zeleň, stromová alej a živé ploty. Vybudujú sa nové dláždené chodníky o výmere
štyristo štvorcových metrov. Prepojovacie chodníky spolu s miestami na oddych

Pokračovanie na strane 5

chce mesto zosúladiť aj s pôvodnou zeleňou do funkčného celku.
Rodiny s malými deťmi sa určite potešia novému detskému ihrisku. Projekt
počíta aj s vybudovaním nových lavičiek,
košov či stojanov pre bicykle. Zvýšeniu
bezpečnosti by malo pomôcť aj nainštalovanie nových osvetľovacích telies. LF
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Energochem Vladimír Balog a nový prednosta mestského úradu Juraj Peťko.
„Podpis zmluvy s Bytovým podnikom
Svit je pre našu spoločnosť predovšetkým záväzkom dodať ho všetkým našim
odberateľom v očakávanom objeme, nepretržite, včas, ale hlavne za ekonomicky
prijateľných podmienok,“ uviedol Peter
Ferjanček. „Občanov určite poteší, že pokles variabilnej fakturačnej zložky ceny
tepla na rok 2018 predstavuje približne
dvadsať percent,“ doplnil primátor Miroslav Škvarek.
„Tento trend držíme vďaka zvyšovaniu
energetickej efektívnosti celého nášho
systému centrálneho zásobovania teplom už viacero rokov,“ konštatoval Vladimír Balog. Spolupráca medzi mestom
Svit a Energochemom sa rozvíja aj v oblasti rekonštrukcií mestských tepelných
rozvodov. Mestské zastupiteľstvo mesta
Svit schválilo odpredaj primárnych tepelných rozvodov aj na Štefánikovej ulici
a na sídlisku „A“ s cieľom ich následnej re-

konštrukcie. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce pred realizáciou samotnej
rekonštrukcie.

Na centrálny zdroj tepla
pripoja ďalšie bytovky
„Centrálne zásobovanie je považované za najekologickejší, najefektívnejší
a cenovo najprijateľnejší spôsob zásobovania teplom,“ povedala na margo podpisu zmluvy Dana Meriačová.

„Vďaka svojej jednoduchosti a bezpečnosti predstavuje pre vlastníkov a nájomníkov bytov záruku pohodlia. Bytové
domy a nebytové priestory napojené na
systém centrálneho zásobovania teplom

majú záruku absolútnej bezpečnosti a
kvalitnej dodávky tepla. V tomto roku sa
v našom meste realizuje príprava pripojenia do centrálneho zásobovania teplom
dvoch nájomných bytoviek na Ulici kpt.
Nálepku a na Ulici SNP,“ informovala riaditeľka Bytového podniku.
„Významným faktorom poskytovania
komplexnej služby pre obyvateľov pri
dodávke tepla je ústretovosť a komunikácia medzi oboma zmluvnými stranami,“ dodala Dana Meriačová na margo
podpisu novej zmluvy.
Teplo je dopravované vo forme teplej
vody až do výmenníkových staníc. Tie
neprodukujú ani dym, ani prach, ani zápach, teda nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo pre konečných odberateľov
a ani pre životné prostredie. Chemosvit
Energochem má nainštalované prvky,
ktoré zabraňujú znečisťovaniu životného
prostredia. V zmysle platnej legislatívy
sú prísne stanovené hodnoty emisných
limitov a ich dodržiavanie je pravidelne
kontrolované. 			
EP

Seniori pozor!
Nestaňte sa obeťami
podvodníkov a zlodejov!

Mesto bude bezpečnejšie
aj vďaka Chemosvitu
Primátor Miroslav Škvarek podpísal
memorandum o partnerstve pri realizácii
projektu Bezpečné mesto Svit. Partnermi
sú spoločnosti Chemosvit a Finchem.
Vďaka memorandu dôjde k rozšíreniu
kamerového systému mestskej polície.
Partnerstvo a spoluprácu v podobe
memoranda podpísal Miroslav Škvarek
so zástupcami oboch spoločností, Michalom Ľachom a Jaroslavom Mervartom, za
účasti prednostu mestského úradu Juraja
Peťka a náčelníka mestskej polície Michala Klimka. Postupné rozšírenie moderného kamerového systému prispeje k vyššej
bezpečnosti občanov a ochrane majetku
na území mesta.
„Mám radosť z toho, že sme memorandum o spolupráci a partnerstve
podpísali,“ uviedol primátor Miroslav
Škvarek. Účelom rozšírenia mestského
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kamerového systému je v lepšej kvalite
monitorovať priestor prístupný verejnosti pomocou existujúcich a doplnených
kamier.
„Systém sa bude, tak ako doteraz,
využívať na odhaľovanie kriminality,
priestupkov proti verejnému poriadku,
proti majetku, proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a v neposlednom rade aj na monitorovanie a kontrolovanie mestského majetku,“ povedal
náčelník Michal Klimko.
Spoločnosť Chemosvit sa rozhodla do
projektu vstúpiť, pretože má záujem na
vzájomnej spolupráci a prehĺbení doterajšieho partnerstva. „Existencia mesta
Svit je nielen z historického hľadiska
neoddeliteľne spätá s našou spoločnosťou,“ vysvetlil jej riaditeľ Michal Ľach.
LF

Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby
nepožičiavali peniaze osobám, ktoré
nepoznajú. Môže ísť o podvodníkov
a zlodejov.
V ostatnom období sú zaznamenávané prípady, kedy neznáme osoby
(páchatelia) volajú starším osobám
a predstavujú sa nielen ako ich príbuzní alebo známi (vnuk, syn, brat, sused,
spolužiak) a žiadajú požičať peniaze
na rôzne účely, ale tiež ako lekári. Seniorov kontaktujú telefonicky v neskorých nočných hodinách alebo skorých
ranných hodinách a oznámia im, že ich
príbuzný spôsobil dopravnú nehodu,
leží v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol jazyk
a súrne potrebuje peniaze. Páchatelia
volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť, či skutočne
volá ich príbuzný. Žiadajú, aby peniaze poslali po taxikárovi alebo poslali
neznámej osobe cez službu Western
Union, prípadne ich osobne priniesli
na určené miesto a odovzdali osobe,
ktorá zariadi všetky potrebné veci,
najmä to, že nehoda nebude hlásená
polícii.
Policajný zbor preto upozorňuje seniorov, aby si vždy overili, či ich naozaj
telefonicky kontaktuje ich príbuzný
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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to priestorov, ale aj na samotné životné
prostredie, a to bez potreby väčšieho
jednorazového zaťaženia rozpočtu mesta,“ konštatoval primátor.

Financovanie rekonštrukcie
bez potreby úveru
Realizátorom stavby bude víťazný
uchádzač, ktorý vzíde z procesu verejného obstarávania. Po ukončení realizácie diela bude mesto hradiť cenu diela
v pravidelných mesačných sumách z bežných prostriedkov rozpočtu, a to počas
nasledujúcich desiatich rokov. „Takéto
financovanie bude mať niekoľko výhod,
predovšetkým je to platenie z bežných
prostriedkov rozpočtu mesta,“ hovorí
Miroslav Škvarek.
To znamená, že mesto nezvyšuje svoju
úverovú zaťaženosť a kapitálové - investičné - peniaze môže použiť na realizáciu
iných stavebných diel. Ďalšou výhodou
je flexibilita financovania, čo znamená,
že v prípade, ak mesto vytvorí finančné
alebo lekár, alebo iná osoba, ktorá sa
predstavila v telefóne. Zároveň vyzýva
seniorov, aby nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, aby nevyberali
úspory zo svojich účtov pre cudzie osoby, aj keď pôsobia dôveryhodne.
V nemalej miere sú Policajným zborom zaznamenávané aj prípady, kedy
páchatelia oslovujú seniorov ako pracovníci elektrární, vodární, plynární,
sociálnych úradov či iných inštitúcií,
ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť
sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok
alebo kontrolujú stav elektromeru
a podobne. Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice a následne pýtajú peniaze
na operáciu ich príbuzného, ktorý mal
dopravnú nehodu a leží v nemocnici
v kritickom stave. V neposlednom rade
páchatelia vystupujú ako podomoví
predajcovia a ponúkajú tovar na predaj (vlnené prikrývky, masážne stroje,
zdravotnícke pomôcky, hrnce, nože)
a seniorom ponúkajú výrazne zlacnený
tovar alebo darčeky zadarmo.
V tejto súvislosti Policajný zbor ďalej upozorňuje, že podvodníci a zlodeji
ovládajú veľa spôsobov a manipulačných techník ako získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej
chvíli ich okradnúť. Preto Policajný zbor
vyzýva seniorov, aby nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli
s nimi osamote, nevyberali pred nimi
peniaze a nerozmieňali im bankovky,
aj keď pôsobia dôveryhodne.
PZ SR
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prebytky, môže ich použiť na mimoriadnu úhradu. Tým zníži výšku ostávajúcich
platieb či doby trvania zmluvného vzťahu. Dobrou správou je aj to, že cena za
rekonštrukciu tretiny mestských komunikácií je fixná.

a rozšírenie časti Školskej ulice, pozdĺžne parkovacie státia v mestskej časti Pod
Skalkou a parkovacie státia v areáli materskej školy. Projekt zahŕňa aj chodník
od podjazdu ku kostolu v mestskej časti
Pod Skalkou.

Čo všetko zahŕňa tohtoročná
veľká rekonštrukcia?

V pláne sú aj ďalšie
komunikácie

Vzhľadom na to, že obnova sa má
dotýkať viacerých častí mesta, samotný
projekt bol rozdelený na viacero etáp.
V prvej etape, s ktorou by sa malo začať
tento rok, by malo ísť o obnovu či výstavbu miestnych komunikácií v predpokladanej hodnote do 1,5 mil. eur.
Táto etapa zahŕňa rekonštrukciu časti
ulice Štúrovej vrátane výstavby nových
parkovacích miest, rekonštrukciu časti
ul. 9. mája vo vnútrobloku vrátane výstavby nových parkovacích státí, výstavbu nových parkovísk na Kukučínovej
a Jilemnického ulici, rekonštrukciu obslužnej komunikácie pri Ihlatexe, výstavbu chodníka okolo materskej školy

Ďalšie etapy budú vyberané podľa
potrieb občanov a mesta so zreteľom na
zvyšovanie kvality života. Pôjde najmä
o rekonštrukciu ulice kpt. Nálepku od
križovatky s Komenského ulicou na západ vrátane komplexnej výstavby parkovacích miest a chodníka, rekonštrukciu
časti ulice I. Krasku a výstavbu parkovacích státí, rekonštrukciu Mierovej ulice
s výstavbou pozdĺžnych parkovacích
státí, rekonštrukciu Štefánikovej ulice
a zokruhovanie so Štúrovou ulicou vrátane výstavby nových parkovacích státí,
rekonštrukciu Jilemnického ulice, parkovísk a kompletne všetkých vnútroblokových chodníkov na sídlisku „A“.
-red-

BEZPLATNÁ SMS SLUŽBA
PRE OBČANOV

Mesto Svit vám ponúka novú bezplatnú SMS službu, ktorá má zlepšiť kontakt
samosprávy s občanmi. Vďaka zasielaniu
týchto bezplatných SMS budete informovaní o najdôležitejších informáciách
z diania v meste - už vás nezaskočí odstávka vody či elektriny v meste, ale dáme
vám vedieť aj o kultúrnych a športových
podujatiach v meste a iných dôležitých
informáciách. Výhodou týchto oznamov
je, že sa dostanete k informáciám z mestského úradu aj v čase, keď nie ste v meste, resp. nepočujete mestský rozhlas.

Ako sa k službe prihlásiť
Pre nastavenie bezplatného prijímania správ je potrebné vyplniť dotazník
a uviesť v ňom meno, telefónne číslo
a ulicu - môžete ho vyplniť elektronicky
na webovej stránke mesta (v časti Oznamy) alebo osobne v Kancelárii prvého

kontaktu (podateľni) Mestského úradu,
poprípade môžete na Mestský úrad doručiť dotazník, ktorý nájdete v tomto
čísle mestských novín. Ak tento dotazník správne vyplníte jedným z vyššie
uvedených spôsobov, automaticky vám
budú zasielané informácie o rôznych
poruchách a výpadkoch (odstávka vody,
elektrickej energie...) na vašej ulici, resp.
v meste alebo na viacerých uliciach (podľa možnosti, ktorú si vyberiete), zároveň
aj informácie o mimoriadnych situáciách
či výstrahách a taktiež pozvánky na kultúrne a športové podujatia v meste.
Všetky SMS správy, ktoré vďaka tejto službe obdržíte, budú obsahovať len
stručné informácie o podujatí alebo
ozname. Ak Vás SMS s obsahom zaujme,
radi Vás privítame na našej oficiálnej webovej stránke www.svit.sk, ktorá Vám
ponúka informácie z diania o Svite. LF
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Koncom januára sa na ZŠ Komenského
vo Svite uskutočnila už pravidelná akcia
DARUJ KRV- DARUJEŠ ŽIVOT. Viac ako 30
skúsenejších „veteránov“ či prvodarcov sa
stretlo, aby urobili skvelý skutok. Spolu darovali až 16 litrov životodarnej tekutiny.
Darcovstvo je záslužný čin ľudí, ktorí ju
nezištne darujú preto, aby mohli zachrániť životy. Ľudská krv je nenahraditeľná,
a preto sa považuje za najvzácnejšiu teku-

Pre jedného kvapka,
pre druhého život

Benefičný koncert Detské srdce
Občianske združenie Familiaris zorganizovalo dňa 15.1.2018 v Dome kultúry
vo Svite benefičný koncert Detské srdce
pre malú Amálku na špeciálnu operáciu
v Rakúsku. Benefičný koncert sa stal každoročným dobrým skutkom pre občana,
resp. rodiny v neľahkej životnej alebo
zdravotnej situácii. Nielen raz do roka
môžeme prejaviť svoju ľudskosť, štedrosť, spolupatričnosť s bôľmi druhých
a povzbudiť ich svojou prítomnosťou na
koncerte, prípadne dobrovoľným darom.
Aj tento rok sa to vďaka vám, ľuďom dobrej vôle, podarilo.

Každé detské srdiečko je vzácne
Medzi účinkujúcimi sa na koncerte
predstavil rómsky tanečný súbor z komunitného centra v Dobšinej. Vystúpili žiaci,
učitelia a žiacky orchester SZUŠ Fantázia
zo Svitu. Program majstrovsky sprevádza-

la Veronika Žoldáková. Niekoľko desiatok
divákov prispelo výbornou atmosférou,
účinkujúcich odmenili zaslúženým potleskom. Diváci ukázali, že každé detské
srdiečko im je vzácne a prispeli štedrým
dobrovoľným príspevkom. Na oplátku si
odniesli malý darček v podobe čajovej
sviečky, ktorý pripravili deti z komunitného centra Bonum vo Svite. Mamke malej
Amálky poputoval výťažok z koncertu
v sume 594,50 EUR.
Úprimná vďaka všetkým zúčastneným, zapojeným, darcom, ale aj dobroprajníkom, ktorí sa nemohli zúčastniť,
v mene malej Amálky úprimne ďakujeme. Tí, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť koncertu a chceli by
prispieť napríklad pomocou 2% z odvedenej dane, môžu navštíviť našu webovú
stránku - www.familiaris.sk.
-fam-

DRAVÉ VTÁKY V PRÍRODE

Od jesene až do konca februára sprístupnilo Múzeum Spiša v Spišskej Novej
Vsi milovníkom prírody ďalšiu výstavu
venovanú prírode.
V sobotu 27. januára sme mali možnosť pozorovať preparáty dravcov
a sov, ktoré žijú na Slovensku. Skúsený
lektor odpovedal mladým prírodovedcom na rôzne otázky, ktoré sa týkali
života týchto živočíchov a vysvetlil im
aj spôsoby, ako sa z uhynutých zvierat
vyrábajú preparáty, ktoré môžu návštevníci pozorovať.

RNDr. Danica Božová
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tinu. Potreba krvi je veľká. Na Slovensku sa
každoročne spotrebuje približne 180-tisíc
transfúznych jednotiek červených krviniek.
Obete úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci
operácie, pacienti liečiaci sa na leukémiu,
nádorové ochorenia, ochorenia krvných
buniek i mnohí ďalší krv potrebujú.
Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, pretože môže zmeniť alebo zvrátiť
osud iného človeka a zachrániť mu život.
ZŠ Komenského, Svit
Mesto Svit vás pozýva na skvelú komédiu, ktorá sa odohráva v prostredí „okrášľovacej“ kliniky. Dovolí Vám nazrieť do života
lekárov a ich rodín. Viete, čo všetko sú ľudia ochotní podstúpiť za peniaze?

22.3.2018 o 18.00 hod.
Dom kultúry Svit

„Zlatá baňa“

Smiech a humor liečia!

V dnešnej dobe sú rôzne možnosti
rýchleho a dobrého zárobku. Ale čo ak by
Váš najlepší priateľ alebo priateľka prišla
s bizarnou ponukou, ktorá vyráža dych, no
zároveň sa ťažko odmieta?
Účinkujú herci, ktorých poznáte z televíznej obrazovky: A. Karnasová, M. Labuda
ml., A. Profantová, M. Majeský.
Vstupné: 14,- €, seniori a skupiny 10-, €
Predpredaj vstupeniek: Ticketportal,
MsÚ Svit, č. dv. 116, tel. č. +421 908 406
147, MIK Poprad alebo si ich môžete zakúpiť z pohodlia Vášho domova, a to online
na www.kultura.svit.sk, kde si sami vyberiete miesto v hľadisku, online zrealizujete
platbu, vstupenku si vytlačíte alebo ju budete mať v mobilnom telefóne a prídete
rovno na predstavenie.
SA
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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divadla SNP v Martine a Mestského divadla v Žiline. Objavil sa v epizódnych
úlohách v seriáloch Odsúdené či Mesto
tieňov. Pracoval aj v dabingu.

Prvotina o láske k alkoholu
Atraktívne zamestnania i sľubne
vyvíjajúcu sa kariéru zničila jeho láska
k alkoholu. To, ako sa z neho stal alkoholik, popisuje vo svojej prvotine Démon
chlast. Na besede však prítomným priblížil aj ďalšie roky svojho života - jeho
pády až na dno, pokusy o samovraždu,
liečenia, abstinencie i opätovné návraty k alkoholu. Samozrejme, aj o tomto
období jeho života si budú môcť záujemcovia prečítať. Chystá totiž druhý
diel svojej autobiografie, ktorý by mal
vyjsť v lete. Prítomní mali možnosť zakúpiť si prvú knihu „Johnyho“ a získať aj
venovanie.

Skvelý hosť s neuveriteľným
životným príbehom v knižnici
22. februára 2018 sme v knižnici privítali hosťa s neuveriteľným životným
príbehom. Ján „Johny“ Peťko vyštudoval herectvo na VŠMU v Bratislave.
Pôsobil ako moderátor vo Fun rádiu,

v rádiu Rebeca, Okey, Frontinus, N a L,
ale aj v Rádiu Regina v Slovenskom rozhlase ako hlásateľ správ. Spolupracoval
pri tvorbe videospráv zo šoubiznisu
pre agentúry SITA a TASR. Bol hercom

Odvaha hovoriť pravdu
Beseda bola nezabudnuteľná nielen
zaujímavou témou, ale aj tým, že Ján
Peťko je výborný rozprávač. Ocenili
sme jeho odvahu predstúpiť pred nás
a hovoriť pravdu o svojom živote, ale
aj snahu vystríhať a varovať ľudí pred
nadmerným užívaním alkoholu. Všetci
záujemcovia nájdu jeho prvotinu i vo
fonde mestskej knižnice.
DŠ

MESTSKÁ
KNIŽNICA
SVIT

VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ
1. - 28. FEBRUÁR 2018
pokračuje do 31. 3. 2018
ROČNÍK XVII - MAREC 2018
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Pre skvalitnenie poskytovaných
služieb na plavárni BP Svit zabezpečil

BAZÉNOVÝ VYSÁVAČ.

Je určený na automatické čistenie verejných bazénov s dĺžkou až 25 m. Ide
o plne automatizovaný stroj s jednoduchým diaľkovým ovládaním, s možnosťou nastavenia oneskoreného štartu,
parametrov bazéna a čistiacich cyklov.

Študentský ples v štýle folklóru
Pokročilý unikátny gyroskopický systém prináša presné a efektívne skenovanie pre čistenie dna, stien i vodnej linky
bazéna. Skenovací systém zabezpečuje
kompletné pokrytie a vyčistenie.
Vďaka novej koncepcii kief sú zbierané z bazéna nielen bežné nečistoty, ale
aj riasy a baktérie, čo zabezpečí maximálnu hygienu.
Zábavná skupina Svittasenior zorganizovala 9. februára 2018 fašiangovú
zábavu spojenú s podávaním zabíjačkových špecialít a sladkých šišiek v Dome
kultúry v mestskej časti Pod Skalkou.
Príprava zábavy nebola jednoduchá,
deväťčlenný organizačný výbor odviedol mravenčiu prácu. Okrem nákupu
surovín pripravili tombolu, sálu na večernú zábavu a samozrejme aj navarili
zabíjačkovú polievku. Pre hostí bol pripravený bohatý kultúrny program. Zábava sa začala príhovorom Ivety Čirskej,
pokračovala fašiangovým sprievodom,
hosťom sa prihovoril aj vedúci zábavnej
skupiny Alexander Tokár. Jozef Kalakaj vystúpil s básňou z vlastnej tvorby.
S tanečnou choreografiou vystúpila
skupina MAJA pod vedením Márie Zentkovej. Nechýbal ani spevokol SENIOR či
humorné vystúpenie Márie Voščekovej
ako CETKY ILONY. Podtatranskí Alexandrovci potešili prítomných zaspievaním
piesní.

Skvelá nálada
Po prípitku a chutnej večeri hral do
tanca „Orchester Tatranských orlov“ pod
vedením Ota Padišáka. Parket sa zaplnil
pármi, panovala skvelá nálada. Tanečná zábava pokračovala až do losovania
tomboly. Vylosovanie množstva balíčkov,
ktoré boli pripravené do tomboly, zreali-
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Február priniesol nielen čarovnú zimu
či zimné olympijské hry, ale i piaty ročník
študentského plesu pod záštitou občianskeho združenia JTS Svit a Mládežníckeho parlamentu, ktorý funguje pod Centrom voľného času vo Svite.

skvelú tanečnú atmosféru. Neboli však
jediní, ktorí obohatili program plesu. Počas celého večera nás zabával DJ a kapela
Carpe. Hudba sa z folklóru preniesla aj do
súčasnosti a v sále hotela Spolcentrum sa
zabávalo viac ako 150 mládežníkov.

Skvelá atmosféra

Menšia tradícia

Do folklóru, témy tohtoročného plesu, nás zasvätili ornamenty, farby, kvety
a iné prvky ľudovej kultúry. Ples otvorila
bubenícka show Batida. Vystúpila folklórna skupina Jánošík i ľudová hudba Bystrianka, ktoré svojím vystúpením navodili

Nechýbala ani polnočná tombola
a úsmevy šťastných výhercov. Študentský ples je každoročnou tradíciou a veríme, že po tohtoročnom úspechu bude
mať ešte veľa vydarených ročníkov.
JTS Svit

Fašiangovú zábavu
ukončilo pochovávanie basy
zovali Iveta Čirská, Jozef Dluhý a Ján Perinaj so žrebovacím klobúkom.

Pochovávanie basy
Večer sa pomaly končil pochovávaním
basy, ktoré symbolizuje koniec najveselšieho obdobia roka a nasleduje 40-dňový
pôst. Do sály vstúpil smútočný fašiangový sprievod na čele s farárom, miništrantom a lekárom. Za nimi niesli funebráci
zakrytú basu. Za ňou išli so srdcervúcim
plačom smutní, trúchliaci pozostalí. Farár

odriekaval príslušné litánie za neustáleho
kropenia basy svätenou vodou, pančovanou vínom. Po smútočných obradoch
zábava pokračovala a do Svitu odchádzal
posledný „mládežnícky“ autobus.

Záverečné hodnotenie
Na druhý deň sa výbor zišiel v Dome
kultúry. Po vyhodnotení zábavy sme
si dali zaslúžený aperitív a zabíjačkový
obed. Spokojní s dobre vykonanou prácou sme sa rozišli domov.
JB
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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Ceny mesta
Tak, ako každý rok, aj tentokrát si
chce mesto Svit uctiť ľudí, občanov,
ktorí sa významnou mierou podieľali
na rozvoji nášho mesta v rôznych oblastiach života.
Keďže sa vždy snažíme pristupovať
k oceňovaniu čo najobjektívnejšie, každoročne sa aj prostredníctvom týchto
novín obraciame na širokú verejnosť,
aby nám písomne (do konca apríla) doručila svoje návrhy na ocenenie osobností Cenou mesta pre rok 2018.
Navrhované osobnosti musia spĺňať nasledujúce kritériá určené štatútom mesta :
n vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno
– prospešnej činnosti,
n významné pričinenie sa o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho
propagáciu doma i v zahraničí,
n činnosť pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho občanov.
Tieto kritériá platia pre udelenie
Ceny mesta Svit - udelenie Ceny primátora je v kompetencii primátora
mesta a v hierarchii ocenení nasleduje
za Cenou mesta. Ak však máte návrhy
aj v tejto kategórii, radi ich prijmeme
a budeme o nich rokovať.
Svoje návrhy zasielajte na adresu: Mestský úrad, Hviezdoslavova 32,
059 21 Svit. Na obálku pripíšte heslo
„Ceny mesta“.
Veríme, že aj tento rok sa nám s vašou pomocou podarí nezabudnúť na
nikoho, kto si takúto pozornosť zaslúži.
Touto cestou chceme osloviť
všetky firmy, podnikateľov a inštitúcie,
ktoré majú sídlo v meste Svit,
aby sa spolu so svojimi zamestnancami
zapojili aj do piateho ročníka súťaže

Podtatranskí Alexandrovci
pokrstili svoje prvé CD
Podtatranskí Alexandrovci sa stretávajú v mestskej časti Pod Skalkou už sedem
rokov pod vedením Alexandra Tokára.
V roku 2011 tvorilo skupinu deväť spevákov. Dnes ich je pätnásť, pričom traja
z nich hrajú na hudobných nástrojoch.
Za svoje najväčšie vystúpenie považujú
živé vystúpenie v Aréne Poprad počas
podujatia Integrácia, kde si ich mohlo vypočuť viac ako 4800 divákov. Naposledy
sa predstavili s piesňou Láska je tu s nami
v obľúbenej televíznej relácii Chart Show.
Okrem toho nevystupujú len v našom
okrese, ale i za hranicami Slovenska.

Naša pieseň
Podtatranskí Alexandrovci sa každoročne stretávajú, aby zhodnotili svoju
činnosť. Taktiež si určujú plány na ďalší
rok. Vždy na záver hodnotiaceho stretnutia konštatovali, že keby mohli, chceli by
vydať nejaký CD nosič. Kapitánka Maruška im sľúbila, že im s vydaním CD pomôže. Sen sa im splnil a tohto roku pokrstili
prvé CD s názvom Naša pieseň. Autorom
titulnej piesne s rovnomenným názvom
je zakladateľ skupiny Alexander Tokár
a pieseň je o členoch skupiny.

Krstní rodičia
Krstnými rodičmi prvého CD Podtatranských Alexandrovcov je Miroslav
Škvarek a Janka Dubenová. Primátor
mesta vyslovil úctu a obdiv k tomu, čo
robia, ako nádherne reprezentujú podtatranský región a mesto Svit. Zároveň
im poprial veľa ďalších šťastných rokov.
Janka Dubenová sa pridala a zaželala im
hlavne veľa zdravia, šťastia, elánu a sily.

Autogramiáda
Krst svojím vystúpením obohatili žiačky Základnej umeleckej školy pri Spojenej škole Mierová vo Svite pod vedením
Petra Čapó. Po slávnostnom prípitku
a uvedení CD do života nasledovala autogramiáda.
My sa pripájame a prajeme im veľa
úspechov.		
-red-

Súťaž je určená pre 2 - 4 členné tímy
zamestnancov z rovnakej firmy
alebo inštitúcie, ktoré sa zaregistrujú

do 5. mája 2018
na webovej stránke

www.dopracenabicykli.eu
KOMPLETNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE – štatút
súťaže a bližšie informácie nájdete na
www.dopracenabicykli.eu
ROČNÍK XVII - MAREC 2018
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Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA
Na 34. zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa konalo dňa 9. februára 2018, poslanci opätovne prerokovali
návrh projektu špeciálneho financovania
„Obnova a výstavba miestnych komunikácií v meste Svit“.

MsZ schválilo
l Projekt Obnova a výstavba miestnych
komunikácií v meste Svit - ciest, chodníkov, parkovísk a súvisiacich stavebných
prvkov a konštrukcií v celkovej sume do
5,1 mil. €, s 1. etapou v roku 2018 v objeme
do 1,5 mil. €. Vecný a finančný rozsah každej ďalšej etapy projektu a obsahu jednotlivých zmlúv bude predmetom schvaľovania
MsZ v aktuálnom čase.
l Spôsob financovania 1. etapy projektu
Obnova a výstavba miestnych komunikácií v meste Svit v maximálnej výške do
1,5 mil. € v pravidelných mesačných splátkach počas 10 rokov s možnosťou prípadnej mimoriadnej splátky, ktorá by
skrátila dobu splácania, resp. znížila výšku
zostávajúcich splátok. Zhotoviteľovi nebude umožnené predať, resp. postúpiť svoju
pohľadávku vyplývajúcu z realizácie diela
banke, resp. inej finančnej inštitúcii alebo
osobe.

MsZ odporučilo
primátorovi mesta
l Vyhlásiť verejné obstarávanie na realizáciu projektu Obnova a výstavba miestnych
komunikácií v meste Svit a zahrnúť do budúcich návrhov rozpočtov Mesta Svit prostriedky na financovanie projektu.

V diskusii
J. Drobný vyjadril, pochvalné odozvy na
to, že bola odstránená značka Prejazd zakázaný na ulici Komenského a navrhol ešte
odstrániť aj žltú čiaru, aby tam mohli občania parkovať.
M. Škvarek potvrdil, že po dohode s Dopravným inšpektorátom bolo predmetné
dopravné značenie odstránené a ohľadom
zákazu parkovania poprosil prednostu, aby
začali rokovať o tom, akým spôsobom by
sa táto situáciadala vyriešiť, aby nevznikol
chaos a v čase mimo školského vyučovania
bolo možné tieto priestory využívať na parkovanie.
Na 35. zasadnutí, dňa 22. februára 2018,
sa Mestské zastupiteľstvo mesta Svit
zaoberalo prideľovaním dotácií pre kultúrne a športové organizácie v meste,
predajom aj prenájmom pozemkov, úpravami rozpočtu na zabezpečenie spolufinancovania schválených projektov na
čerpanie nenávratných finančných prostriedkov, ako aj návrhom štatútu ZPOZ
ohľadom odmeňovania členov a účinkujúcich pri slávnostných a smútočných obradoch mesta.

10

MsZ vyhovelo
l protestu prokurátora č. Pd 175/17/7706
zo dňa 27. 10. 2017

MsZ vzalo na vedomie

MsZ zrušilo

l správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia uznesení MsZ mesta
Svit
l informáciu o hospodárení Mesta Svit
za rok 2017
l správu o činnosti Mestskej polície Svit
za obdobie od 1. 1. do 31. 12. 2017

l VZN Mesta Svit č. 3/2014 o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia zo dňa 24. 4.
2014
l uznesenie Mestského zastupiteľstva
mesta Svit č. 196/2007 zo dňa 29. 11.
2007 o vreckovom pri zahraničných pracovných cestách

MsZ schválilo
l pridelenie dotácií na rok 2018 do
sociálnej oblasti v celkovej výške 3000 €
a do oblasti školstva, kultúry, mládeže
a športu v celkovej výške 35 000 €
l predaj priľahlého pozemku parc.
č. 117/35 o výmere 239 m2 k rodinnému
poldomu súp. č. 946 na ul. Mierovej vo
Svite v celkovej cene 4 541€
l predaj priľahlého pozemku parc.
č. 117/30 o výmere 245 m2 k rodinnému
poldomu súp. č. 87 na ul. Mierovej vo Svite v celkovej cene 4 655 €
l prenájom priľahlých pozemkov – záhrad, k bytovým domom súp. č. 240, 278
a 282 v cene 0,10 €/m2/rok ako prípad
hodný osobitného zreteľa
l prenájom 1 m2 pozemku vo vstupnom
areáli cintorína v meste Svit za účelom
umiestnenia 1 ks automatu na predaj sviečok formou obchodnej verejnej súťaže
č. 3/2018
l Štatút Zboru pre občianske záležitosti
(ZPOZ) Mesta Svit
l rozpočtové opatrenie na úpravu Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2018 z dôvodu
prenosu prostriedkov z roka 2017 do roka
2018 pre základné školy mesta
l rozpočtové opatrenie na zmenu
Programového rozpočtu Mesta Svit pre
rok 2018 na stravovanie v ŠJ základných
škôl a MŠ rovnako po oboch stranách rozpočtu do výšky skutočne dosiahnutých
príjmov
l rozpočtové opatrenie na úpravu Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2018 na spolufinancovanie projektu „Regenerácia vnútrobloku - Sídlisko E“ realizovaného na
základe rozhodnutia o schválení žiadosti
o NFP, ktorého ciele sú v súlade s platným
Územným plánom mesta Svit a platným
Programom rozvoja mesta Svit, vo výške
12 465 €
l rozpočtové opatrenie na úpravu Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2018
na spolufinancovanie projektu „Zateplenie budovy MsÚ vo Svite - Zníženie energetickej náročnosti“ realizovaného na základe rozhodnutia
o schválení žiadosti, ktorého ciele sú
v súlade s platným Územným plánom
mesta Svit a platným Programom rozvoja
mesta Svit, vo výške 31 753 €
l termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit v mesiaci marec 2018 na
27. 3. 2018 o 15:30 hod

V rámci interpelácií
M. Bezák sa opýtal, ako postupujú práce na novej 84-bytovej bytovke - prestavbe bývalého internátu priemyselnej školy.
M. Škvarek odpovedal, že pri rekonštrukcii internátu došlo k zásadnému
posunu. Minulý rok boli schválené prostriedky pre Mesto Svit na odkúpenie
hotovej nájomnej bytovky s tým, že bola
uzatvorená zmluva so ŠFRB a s Ministerstvom dopravy na dotačnú zložku odkupu. V rámci realizácie samotného objektu
a majetkovo-právnych vzťahov došlo k
posunu. Majiteľ, ktorý dnes celý areál vrátane objektu vlastní, začal intenzívne pracovať na postupe prác. Dal do pozornosti,
že v čase, kedy sa to pripravovalo prebehli
búracie práce a opatrenia kvôli statike budovy, dnes sú už vo výrobe zadané okná.
Predpokladaný termín ukončenia stavby
je september - október 2018. Na prelome
rokov by sa mohlo začať riešiť prideľovanie nájomných bytov.
M. Bezák poprosil o zverejnenie tejto
informácie aj na webe. Zároveň sa opýtal,
aký je stav so Štrkoviskami a či sa niečo
v tejto veci pohlo, či si mesto uplatnilo nejaké pohľadávky voči spoločnosti, ktorá
je v reštrukturalizácii. Zaujímal sa tiež, či
by nebolo vhodné, keďže problém bude
dlhodobý, urobiť tam dočasné prírodné
letovisko na tri mesiace počas leta, aby
ľudia mohli jazero využívať aspoň sčasti.
M. Škvarek uviedol, že tento problém
je dosť zásadný v jednej veľmi dôležitej
veci. Štrkopiesky Batizovce sa pri ťažbe
štrkov dostali do takého stavu, že na južnej časti vyťaženej oblasti sa ťažbou vsunuli až do ochranného pásma vysokého
tlaku plynu. Mesto, aj iní zainteresovaní,
požiadali Banský úrad, aby preveril postup Štrkopieskov, pretože týmto počinom sa dopustili protiprávneho konania.
Druhá zložka, ktorú analyzujeme, je, že
vyťažili časť územia - lesa, v ktorom nemali povolenia na ťažbu. Tieto veci sa teraz riešia z pohľadu, kto a ako danú vec
dá na pravú mieru. Mesto požiadalo Štrkopiesky Batizovce, aby dali priestor do
stavu podľa povolení vydaných Banským
úradom, tomu sa však oni bránia. Medzitým sa dostali do reštrukturalizácie, bola
tam vystavená jedna faktúra na základe
zmluvy, ktorou sa zaviazali Štrkopiesky
spolufinancovať polovičku nákladov výpustu.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
J. Peťko dodal, že do reštrukturalizácie
boli prihlásené tri pohľadávky. Jedna, tá
najvyššia, bola popretá, na čo sme reagovali podaním žaloby o určenie pohľadávky
a momentálne je v tejto veci vytýčené pojednávanie na marec.
M. Bezák povedal, že má informácie,
že Štrkopiesky už nie sú v reštrukturalizácii, ale v likvidácií, že sa majetok rozpredáva a poprosil to preveriť.
M. Škvarek dodal, že mesto sa snaží túto
situáciu monitorovať a nemá vedomosť
o tejto zmene, ale preverí sa to. Momentálne sa čaká na to, ako bude konať Banský úrad a ako sa bude riešiť porušenie
ťažobného priestoru. Čo sa týka sprístupnenia prírodného kúpaliska, kým je to ťažobný priestor, mesto nie je kompetentné
otvoriť ho pre oficiálne verejné využívanie a odmieta za to prijať zodpovednosť.
M. Bezák sa opýtal, či sa nedá priestor
sprístupniť aspoň čiastočne a aký je v blízkej budúcnosti zámer niečo s tým robiť.
S. Kopčák uviedol, že v priestore nie
je urobená technická rekultivácia, t.j. zošikmenie brehov, južný breh je hlboký tak
8-9 m a je to nebezpečné.
M. Škvarek dodal, že rekultivácia a príprava podmienok na to, aby to bolo užívania vhodné, by mesto stálo všetky peniaze,
ktoré získalo ťažbou. Touto cestou by sme
sa nemali uberať. Dáme poslancom informáciu, koľko mesto obdržalo financií za
ťažbu a koľko by približne stála aj úprava
brehov vrátane všetkého, čo je tam v nezhode a v akej situácii sú momentálne Štrkopiesky. Druhá vec je tá, že mesto vyzvalo aj SPP, NDS a VÚC, ktorý tam má cestu
3. triedy do Batizoviec, aby dali k stavu,
ktorý tam je, jednoznačné stanoviská a
aby si boli vedomí, že boli porušené ich
práva. Postoj Banského úradu nie je dobrý. Snažíme sa konať v intenciách toho, na
čo máme, ale prevziať v tomto stave celý
priestor po ťažbe odmietame, nakoľko by
sme za to museli vziať zodpovednosť.
D. Vojsovičová smerovala interpeláciu
na hlavného kontrolóra. Opýtala sa, že na
základe akých podkladov a rozhodnutí bol
12. 12. 2017 predložený návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby „ Rekonštrukcia časti ul. Štúrovej + výstavba nových parkovacích miest“ a „Rekonštrukcia
časti ul. 9.mája - vnútroblok + výstavba
nových parkovacích miest“ s podrobným
popisom stavby, keď projekt špeciálneho
financovania bol do komisií predložený
v 1/2018 a následne v tomto mesiaci komisie predkladali svoje stanoviská a pripomienky (napr. rozsah a umiestnenie parkovísk na Kukučínovej ulici). Finančné krytie
projektu bolo odsúhlasené až následne
9. 2. 2018. Tento postup je zrkadlo pre nás
poslancov, ako nerozhodujeme o tom čo
bude, ale schvaľujeme to čo už bolo.
M. Škvarek povedal, že na túto interpeláciu pôjde písomná odpoveď.

V diskusii
J. Babčák sa opýtal TS, či sú schopné
urobiť klziská vo Svite a v časti Pod SkalROČNÍK XVII - MAREC 2018

kou, pretože prichádzajú jarné prázdniny.
D. Čendula odpovedal, že klziská do
jarných prázdnin budú pripravené, chladné počasie bude toho zárukou, do budúcnosti chcú hľadať riešenia.
J. Babčák sa opýtal, prečo v letáku občanom bol zverejnený separovaný zber
len do 6/2018, efektívnejšie by bolo, keby
bol leták súčasťou mestských novín. Prečo sa v roku 2018 realizuje separovaný
zber len jeden deň, keď prioritou je to, že
chceme zvýšiť podiel separovaného zberu v meste a či to TS kapacitne zvládnu.
Prečo 15. 2. nebol realizovaný separovaný
zber a ani dni po tom. Ďalej poznamenal,
že na internetovej stránke TS nie je aktualizovaný zber separovaného zberu. Nechce nikoho kritizovať, len chcel, aby sa
o problémoch rozprávalo a aby sa riešili.
D. Čendula odpovedal, že 15. 2. nastala technická porucha vozidiel. TS
sa nepretržite trápia s nedostatkom
finančných prostriedkov. Je potrebné sa zamyslieť aká technika je k dispozícii a vyzval poslancov, že ak majú
záujem, pozýva ich, aby sa pozreli
v akom stave táto technika je, aké sú
náklady na opravu. Na otázku k separovanému odpadu v kalendári sa stala
chyba, tak bol upravený len do 6/2018
a ďalšia časť bude distribuovaná v druhom polroku. Čo sa týka jednodňového
termínu separovaného zberu odpadu,
TS by mali stíhať, lenže odpadu je stále viac, preto sa sa musí vyriešiť najmä
spôsob. Možno je potrebné porozmýšľať
a investovať do polozapustených kontajnerov na separovaný zber.
M. Škvarek doplnil, že situácia na TS
nie je jednoduchá, vozidlá a technika sú
zastaralé. TS investujú do opráv veľké financie. Kritický stav je aj na pohrebných
službách. Bolo by dobré, aby sa poslanci
išli pozrieť na TS, v akých podmienkach
tam ľudia pracujú.
D. Vojsovičová poďakovala riaditeľovi
TS za operatívnu opravu výtlku na vjazde
do Svitu na zákrute pri „Motoreste“. Verí,
že pri prvých poveternostne priaznivých
podmienkach bude celý tento úsek opravený.
M. Škvarek informoval, že zadal úlohu
riaditeľovi TS, aby monitoroval v celom
meste výtlky a v rámci jarnej údržby, ak to
počasie dovolí, ich postupne opravovali.
A. Kromková vysvetlila, ako funguje
proces inžinieringu, t.j. prípravy projektov
až po ich realizáciu. V rámci každého roka
sa pripravujú projekty na stavebné akcie,
či už sú to cesty alebo budovy, napr. rekonštrukcia Domu kultúry, kde dnes už je
vydané právoplatné stavebné povolenie,
s tým, že keď vyjde výzva, napr. v rámci možnosti podania žiadosti o pridelenie NFP je vždy veľmi krátky čas na
to, aby sme pripravili všetky povinné
prílohy. To znamená, že napriek tomu,
že nemáme schválené ani euro na realizáciu, t.j. rozpočtové opatrenie, pracujeme na vydaní právoplatného stavebného povolenia. A o to nám išlo aj

v prípade prípravy projektu obnovy miestnych komunikácií vo Svite, napriek tomu,
že rozpočtové opatrenie, resp. uznesenie
o súhlase s takýmto projektom ešte nebolo schválené, pracujeme na vydaní územného rozhodnutia a následne stavebného
povolenia, aby v prípade schválenia uznesenia boli pripravené povolenia k realizácii.
M. Škvarek dodal, že pokiaľ mesto
nebude mať pripravené projekty, či už
na úrovni štúdie alebo projektovej dokumentácie, ak príde výzva a termín na
podanie žiadosti bude napr. dvojmesačný, tak kompletná príprava sa nedá za
2 mesiace urobiť. Časť akcií má byť dopredu pripravených, aby sme nestrácali
čas. Zároveň upozornil, že uvedený postup bol niekoľkokrát prejednávaný na
MsZ práve z dôvodu urýchlenia príprav
pri uchádzaní sa o finančné prostriedky
z fondov.
I. Zima poznamenal, že situácia s bagroviskom síce je taká, aká je, ale na druhej
strane myšlienka o dočasnom využívaní
nie je až tak zlá. Je potrebné hľadať možnosti, ako čiastočne toto územie využiť
a spustiť do prevádzky. Myslí si, že napr.
juhozápadná časť, ktorá už prešla aj rekultiváciou, by bola vhodná pre kúpanie
a možno je potrebné sa nad sprístupnením zamyslieť, aby verejnosť mohla časť
využívať.
M. Škvarek odpovedal, že skúsime hľadať nejaké riešenia a môže sa to posunúť
aj do komisie školstva, športu a kultúry
z hľadiska nejakého návrhu. Najväčší
problém je južný breh, lebo je po ťažbe
kolmý a nebezpečný.
I. Zima sa opýtal riaditeľa TS, aké mali
tržby v uplynulom roku z podnikateľskej
činnosti a aké boli najvýznamnejšie akcie na ktorých zarobili a či je spokojný
s uplynulým rokom, ďalej aké má pre
r. 2018 ambície a či im to technické, finančné a ľudské zdroje dovolia.
D. Čendula odpovedal, že Rozbor
hospodárenia TS je pripravený k nahliadnutiu. Tržby sa zvýšili oproti roku 2016
s tým, že hlavný podiel tvorila časť od
spoločnosti Recyklogroup, ktorá je povinná preberať separovaný odpad. TS sú
na hrane finančných možností, niet čo
navyšovať, pokiaľ sa nezmenia podmienky. Je to predovšetkým zlý stav techniky,
zároveň je nevyhnutné získať do stavu
zamestnancov nových kvalifikovaných
a zodpovedných ľudí. Ďalšia časť príjmov je za cintorínske a pohrebné služby. Upozornil na súčasný stav objektu
Domu smútku, ktorý je dosť zanedbaný
po technicko-estetickej stránke, vie že
mesto to rieši projektovou prípravou, ale
je v havarijnom stave a takisto upozornil
aj na pohrebné vozidlo. Ďalšiu časť získali
z dopravných služieb pre verejnosť, predaja dreva z mestských lesov a z predaja
vencov. Z pohľadu vývoja výnosovej časti
z podnikateľskej činnosti nie je spokojný,
ale nie je to otázka len na Technické služby. 			
JH, MB

11

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA

MANŽELSTVO UZATVORILI

Amália Gancarčíková,
Jakub Poľanovský

Peter Novák a Silvia Friedmanová
Imrich Bányi a Katarína Klimková

Ak nás opustí
niekto blízky,
odchádza s ním
aj niečo z nás.
3. marca uplynuli dva roky, čo nás navždy
opustil vo veku 56 rokov manžel, otec, brat

Jozef Trajteľ.

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV

75 ROKOV

Zuzana Bartková
Viktor Kalafut
Dušan Karkošiak
Katarína Jamborová
Milan Vošček
Veronika Suchá
Mgr. Viera Držiaková
Júlia Lesňáková
Janka Lörenčíková
Štefánia Potočková
Ing. Eva Knoteková

Jozef Lisoň
Rozália Kleinová
Zita Drobná

85 ROKOV
Anna Sluková
Katarína Pristačová

91 ROKOV
Júlia Jaborníková

95 ROKOV
Meta Eleon Zacharová

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Katarína Chudjaková (49), Júlia Ševčíková (57), Anna Mlynárová (81),
Slavomír Šleboda (44), Alžbeta Hollá (83), Mária Mišová (85), Anna Jurkovičová (68)
V prípade, ak si neželáte, aby sa Vaše jubileum, sobáš, resp. narodenie dieťaťa zverejnilo v tejto rubrike, prosíme o oznámenie v redakcii MsÚ, č. dv. 116, tel. č. 052/78 75 114. Zároveň Vás chceme informovať, že jubilantov uverejňujeme vždy z predošlého mesiaca narodenia.

Za tichú spomienku ďakujeme.

Dňa 1. februára
sme sa so žiaľom
v srdci rozlúčili
s mojou mamou,
babkou, svokrou
a sestrou

Alžbetou Zacharovou

rod. Pelešovou,
ktorá nás navždy opustila
dňa 29. januára vo veku 67 rokov.
Ďakujeme pánovi farárovi Vitkovi,
p. Mačugovej z MsÚ za dôstojnú rozlúčku,
dychovej hudbe Sviťanka, pohrebným
službám a všetkým Vám, ktorí ste ju
odprevadili na jej poslednej ceste.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca dcéra s rodinou

Seniori na výlete v Tatrách

Klub absolventov Baťovej školy zorganizoval 5. februára výlet na Hrebienok a Rainerovu útulňu. Za pekného zimného počasia sa výletu zúčastnilo 20 seniorov zo všetkých
svitských seniorských organizácií.
Cieľom výletu bolo absolvovať prehliadku umeleckých diel z ľadu na Hrebienku,
ale aj urobiť niečo pre svoje zdravie a upevniť súdržnosť kolektívu. Všetky umelecké
diela boli zaujímavé, ale mimoriadny dojem na nás urobila ľadová maketa katedrály
Sagrada Familia z Barcelony a ľadový kolibrík, ktorý saje z kvetu nektár. Išlo o veľmi
precíznu prácu.
Pešiu túru na Rainerovu útulňu zvládli všetci. Vzhľadom na priemerný vek účastníkov sme túru na Zamkovského chatu vynechali, i keď pôvodne bola v pláne. Na Rainerovej útulni upútal našu pozornosť Betlehem z ľadu a snehu i ľadový tatranský nosič.
Tvorcom týchto diel je chatár Peter Petras. Tu nastala chvíľa oddychu a občerstvenia.
Všetci účastníci zhodnotili, že to bol pekný, dobrý a účelne prežitý deň s odporúčaním, že takéto výlety by sme mali organizovať aj do iných častí Tatier.
Ján Perinaj
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P O DTAT R A N S K Í
ALEXANDROVCI
V CHART SHOW
14. februára vystúpili svitskí Alexandrovci
v populárnej televíznej relácii. Záznam
z ich účinkovania si možete pozrieť
v archíve na www.markiza.sk.

INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

VEĽKÁ NOC 2018

Pozdrav k Veľkej noci 2018
Človek sa niekedy dostane do situácie,
kedy potrebuje na dokončenie istého
diela veľa ľudí. Ale ani početný štáb však
ešte nie je zárukou víťazstva a úspechu.
Stáva sa, že i s menším počtom ľudí dosiahneme viac.
Pán Ježiš mal pri sebe pri premenení
na vrchu Tábor iba troch učeníkov. V Getsemanskej záhrade boli tiež iba najbližší.
Na Kalvárii, pod krížom, stálo len niekoľko ľudí - iba torzo z jeho učeníkov a jeho
Matka Mária. Ešte predtým, pri Poslednej
večeri, stoloval s Dvanástimi.
Napriek tomuto kvantitatívnemu
handicapu vykonal Ježiš s Dvanástimi
obdivuhodné dielo až do takej podoby,
že židovský veľkňaz na adresu apoštolov
konštatoval: „Vy ste naplnili Jeruzalem
svojím učením...“(Sk 5, 27 – 33)
Zmŕtvychvstalý Pán nám dáva silu, aby
sme z toho mála, čo môžeme v pozemskom živote urobiť, vykonali veľké dielo
milosti. Ak Pán rozmnožil päť chlebov,
aby nasýtil niekoľkotisícový zástup, nech
rozmnoží a umocní vašu snahu o dobro
a Kristov pokoj vo svete.

Prehľad bohoslužieb vo farnosti Svit počas veľkonočných sviatkov
28. 3. 2018
8:00 h - návšteva chorých pred veľkonočnými sviatkami
(streda)

29. 3. 2018

(Zelený štvrtok)

30. 3. 2018
(Veľký piatok)

17:00 h - sv. omša v Podskalke
18:00 h - sv. omša vo Svite
10:00 h - pobožnosť krížovej cesty cez mesto Svit
(v prípade nepriaznivého počasia sa pobožnosť
presunie do kostola)
15:00 h - obrady Veľkého piatka vo Svite
15:00 h - obrady Veľkého piatka v Podskalke
8:00 h - modlitba ranných chvál vo Svite

31. 3. 2018
(Biela sobota)

8:00 h - modlitba ranných chvál v Podskalke
19:15 h - Veľkonočná vigília vo Svite
19:15 h - Veľkonočná vigília v Podskalke
7:00 h - požehnanie veľkonočných jedál vo Svite
7:00 h - požehnanie veľkonočných jedál v Podskalke

1. 4. 2018

(Veľkonočná nedeľa)

7:30 h - sv. omša vo Svite
9:00 h - sv. omša v Podskalke
10:30 h - sv. omša vo Svite
18:00 h - sv. omša vo Svite

2. 4. 2018

(Veľkonočný
pondelok)

Štefan Vitko, Pavol Drdák, Marek Ondra

7:30 h - sv. omša vo Svite
9:00 h - sv. omša v Podskalke
10:30 h - sv. omša vo Svite

Veľká noc 2018 - služby Božie v evanjelickom kostole vo Svite
25. 3. 2018

8.15 - služby Božie

Kvetná nedeľa

16.30 - spoveď a Večera Pánova

29. 3. 2018

16.30 - spoveď a Večera Pánova

Zelený štvrtok

30. 3. 2018
Veľký piatok

1. 4. 2018
2. 4. 2018
Christos voskrese!

8.15 - služby Božie
9.00 - spoveď a Večera Pánova
I. slávnosť veľkonočná
8.15 - služby Božie
II. slávnosť veľkonočná
8.15 - služby Božie

Milosť a spása prichádzajú pre človeka
skrze kríž. No kríž nie je cieľom. Je len prostriedkom. Cieľ je vzkriesenie. Hľadiac na
Ježišov kríž a jeho smrť za spásu nás všetkých, môžeme lepšie porozumieť aj svojmu vlastnému životu a tomu, k čomu náš
život smeruje. To je požehnanie, ktoré skrze
toto poznanie vstupuje do života človeka.
Denne sa človek hľadajúci Boha môže presvedčiť, že Boh nezomrel - Ježiš žije.
O tom sa ako prvé presviedčajú ženy vo
veľkonočné ráno, keď idú pomazať voňavými masťami Ježišovo mŕtve telo. Nachádzajú však len prázdny hrob.
Vyprosujem Vám požehnané sviatky
Veľkej noci, aby sme s istotou mohli povedať: Kristus vstal z mŕtvych a vládne Život.
Marek Kaľata
ROČNÍK XVII - MAREC 2018

Veľká noc!
Svetlo ponúka sa za Sprievodcu!
Palica viery podopiera krok –
A keď sa nohy nocou ukonané mocú,
Pohľady letia k Svetlu vozvysok...
Prajem všetkým čitateľom požehnané
sviatky Veľkej noci, aby ako v uvedenom
verši hovorí naša poetka Zlatica Oravcová - ich „Sprievodcom“ počas sviatočných
dní bolo „Svetlo“, aby boli naplnené radosťou, pokojom a silou, ktorá víťazí nad
smrťou.
Daniel Midriak

Chrám sv. Cyrila a Metoda - Gréckokatolícka cirkev
25. 3. 2018
13.30 h - Svätá spoveď

(Kvetná nedeľa)

29. 3. 2018

17.00 h - Večiereň so svätou liturgiou Strasti

30. 3. 2018

15.00 h - Večiereň s uložením plaščenice do hrobu

31. 3. 2018

17.00 h - Večiereň so svätou liturgiou

(Svätý a veľký štvrtok)
(Svätý a veľký piatok)
(Svätá a veľká sobota)

1. 4. 2018

(Svätá a veľká nedeľa
Paschy)

2. 4. 2018

(Svetlý pondelok)

5.00 h - Utiereň vzkriesenia, požehnanie jedál
10.00 h - Svätá liturgia, myrovanie
15.00 h - Večiereň Paschy
10.00 h - Svätá liturgia
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ZO ŽIVOTA V MESTE
n 4. februára večer hliadka MsP Svit
prijala oznámenie od majiteľa jedného
z miestnych pohostinstiev, kde sa mal nachádzať muž silne pod vplyvom alkoholu. Keďže muž vyšiel z pohostinstva von
na terasu, kde zaspal, majiteľ pohostin-

bloková pokuta, ktorú zaplatil na mieste.
n 11. februára prijala hliadka MsP oznámenie, že na Mierovej ulici leží na zemi
muž. Hliadka po príchode na miesto
identifikovala občana bez domova, ktorý
bol následne prevezený do Zariadenia

Z denníka Mestskej polície
stva sa obával, že muž v dôsledku zimy
a silného mrazu zamrzne. Hliadka MsP po
príchode na miesto identifikovala muža
a následne zabezpečila jeho bezpečný
transport do miesta bydliska.
n 6. februára v popoludňajších hodinách hliadka MsP Svit prevzala v
priestoroch MsP od poctivej nálezkyne
peňaženku so značnou finančnou hotovosťou. Keďže v odovzdanej peňaženke
sa našli doklady, hliadka navštívila majiteľa peňaženky v mieste bydliska. Ten
sa ale doma nenachádzal, od susedov
bolo operatívne zistené, že sa zdržiava
u príbuzných v meste Poprad. Potrebnými úkonmi v súčinnosti s OO PZ Svit a MsP
Poprad bol majiteľ peňaženky nasledujúci deň nájdený a hliadka MsP mu nájdenú
peňaženku s finančnou hotovosťou odovzdala. Dôchodca touto cestou poďakoval poctivej nálezkyni a policajtom MsP
Svit za urýchlené vrátenie peňaženky
s celým dôchodkom.
n 10. januára hliadka MsP na ul. Jilemnického zistila nepovolený predaj tovaru,
ktorý prevádzal občan Poľskej republiky.
Za porušenie zákona o priestupkoch a zároveň aj VZN č. 3/2016 mu bola uložená

sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia v Poprade, aby v dôsledku silných
mrazov v tomto období nezamrzol.
n 15. februára hliadka MsP prijala telefonické oznámenie od miestnej obyvateľky,
momentálne žijúcej v Českej republike,
ktorá mala obavu o život starej mamy,
pretože sa s ňou nevedela skontaktovať.
Hliadka MsP preverila osobu žijúcu na ul.
Fraňa Kráľa, kde bolo zistené, že staršia
osoba je v poriadku, pričom si zabudla
vziať mobilný telefón do izby, kde sa poväčšine dňa zdržuje a nepočula zvonenie. Hliadka následne informovala vnučku tejto osoby, ktorá zároveň poďakovala
príslušníkom MsP Svit.
n 17. februára vo večerných hodinách
hliadka MsP preverovala telefonické
oznámenie, že z južnej strany bývalej telocvične nakladajú neznáme osoby do
vozíka jednej z miestnych taxislužieb neznáme predmety. Hliadka MsP sa ihneď
presunula k uvedenému objektu pričom
bolo zistené, že vo vozidle taxislužby
sedeli traja občania rómskej národnosti
a v prívesnom vozíku boli naložené drevené parkety z uvedenej telocvične. Vec
prevzalo OO PZ Svit k ďalšej realizácii.

n 21. februára v nočných hodinách
hliadka MsP pri prejazde Štúrovou ulicou
zaznamenala pohyb osoby - muža, ktorý počas chôdze tancoval. Hliadka muža
identifikovala, pričom zistila, že je zjavne
pod vplyvom alkoholu. Keďže mal pustenú hlasnú hudbu, hliadka tento priestupok vybavila na mieste podľa ustanovení
zákona o priestupkoch o rušení nočného
kľudu.
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.“
Za porušenie tohto ustanovenia je
možné priestupcovi - vodičovi motorového vozidla uložiť blokovú pokutu do
výšky 100,- €.
Taktiež upozorňujeme vodičov motorových vozidiel na zvýšený výskyt neoprávneného parkovania na miestach
vyhradených pre ZŤP.
Buďme k sebe ohľaduplní.
MsP Svit

Bežecký úspech Martina Svočáka
Zimná bežecká séria 2017/2018 pod
Tatrami napísala druhú februárovú sobotu záverečnú štvrtú kapitolu s podtitulom
Grand finále.
V štartovnej listine sa nachádzali mená
200 pretekárov z rôznych oblastí Slovenska a Česka. Pretekári absolvovali beh do
vrchu z Tatranskej Polianky na Sliezsky
dom po asfaltovej ceste pokrytej snehom
s dĺžkou 6,7 km a prevýšením 640 m. Čerstvý sneh spôsobujúci sťažený pohyb pripomenul pretekárom, že záverečné kolo je
skutočne náročné.

Sviťan na stupni víťazov

Najrýchlejší muži - zľava: Bachratý, Svočák, Bálint
Foto: Danica Božová
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27-ročný Sviťan Martin Svočák v drese
BehamSrdcom.sk preťal cieľovú pásku pri
hoteli Sliezsky dom ako prvý. Športovej verejnosti je známy ako hlavný organizátor
Podtatranského krosového polmaratónu
ALS. Po rýchlom finiši sa rozhodol vyklusať, akoby ani nemal v nohách náročnú súťaž. Zbehol späť na miesto štartu a potom
si dal repete do cieľa ešte raz - v tréningo-

vom tempe. „Trať som si skutočne prešiel
ešte raz, ale už iba zľahka, tréningovo.
Nedá sa povedať, že by mi bolo málo.
Už pred súťažou som bol rozhodnutý, že
pôjdem ešte raz a s paličkami. Dodržal
som to, čo som si predsavzal,“ vyjadril sa
po opakovanom návrate na Sliezsky dom.
Počasie bežcom prialo. „Dnes bolo super
počasie. Minulý víkend počas tréningového behu po tejto trase bolo omnoho
chladnejšie,“ skonštatoval.

Vydarený záver
V závere pretekov boli na čele štyria.
„Vyhral som vo finiši. Súper nahodil rýchle tempo a ja, ako jediný, som sa ho udržal
a asi 100 m pred cieľom som šprintoval.
On sa už nestihol chytiť. Vyšlo mi to na víťazstvo. S dnešným výkonom som veľmi
spokojný,“ prezradil. Napriek tomuto skvelému výkonu ostáva pri zemi a necíti sa na
novú vychádzajúcu bežeckú hviezdu zo
Svitu. „Keď to človek robí s radosťou, tak
to ide,“ uzavrel Martin Svočák.
DB
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠPORTU
V 5. kole však už chýbali „Komeňáci“ i hráči z družstva CVČ Lords Ball Svit pre zvýšenú chorobnosť.

Aj šťastie je v športe dôležité
Hokejbalisti zo ZŠ Spišská Teplica po
cennom víťazstve v 4. kole nad Batizovčanmi pokračovali víťazne i nad ZŠ Mierová Svit (4:0). V 5. kole odohrali vyrovnaný zápas so ZŠ Liptovská Teplička, ale
v zakončovaní im chýbalo hokejbalové
šťastie a prehrali tesným výsledkom (1:2).

Prekvapenie sa nekonalo
ZŠ Mierová Svit ani v zápase so ZŠ
Liptovská Teplička neprelomila svoju
doterajšiu negatívnu bilanciu a podľahla
súperovi (0:7).

Prekvapenia v lige najmladších hokejbalistov
Podtatranská žiacka hokejbalová liga
kategórie do 8 rokov má za sebou už ďalšie dve súťažné kolá. V telocvični Centra
voľného času vo Svite sa 26. 1. odohralo
štvrté a 23. 2. v poradí už piate ligové kolo.

Komenského Svit (3:3) a prehral so ZŠ
Spišská Teplica (3:4). V 5. kole si však
počínal lepšie a presvedčivo triumfoval
v zápasoch so ZŠ Mierová Svit (7:0) i so ZŠ
Liptovská Teplička (6:3).

Líder sa potrápil

Vydarené zápasy
ZŠ Komenského Svit

V zápasoch oboch kôl nechýbali prekvapenia. Líder súťaže, ZŠ Batizovce, sa
v 4. kole trápil v jednotlivých zápasoch,
pretože prekvapujúco remizoval so ZŠ
Svitský džudo klub JUDO & TATRY
a ZŠ Komenského vo Svite zorganizovali 15. februára 2018 priateľský turnaj vo
florbale, volejbale, basketbale a futbale.
Nechýbalo ani predstavenie džuda, pri
ktorom asistovali žiaci aj učitelia ZŠ Komenského Svit.

Turnaj vo Svite
Turnaja sa zúčastnili aj džudisti poľského džudo klubu KS Blekitni Tarnów, ktorí
boli spolu so zverencami JUDO&TATRY
na zimnom sústredení v Kvetnici, kde sa
okrem trénovania, turistiky a zábavy zúčastnili programu Európskej únie ERASMUS+, ktorý podporuje aktivity v oblasti
vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže
a športu. 			
SS
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Hráčom zo ZŠ Komenského Svit sa v 4.
kole po vydarenej remíze s Batizovčanmi
darilo i v zápase so ZŠ Mierová Svit (3:0).

Beseda s majstrom
i vicemajstrom
Spestrením žiackej ligy U8 bola návšteva hokejbalobvého majstra a vicemajstra sveta Reného Svitanu, ktorý prišiel
povzbudiť mladé hokejbalové talenty.
V závere 5. kola im besedou priblížil svet
hokejbalu s ukážkou medailí z juniorských majstrovstiev sveta z rokov 2014
a 2016.		
		
LK

Budeme mať novú Martinu Moravcovú?
Tamara Baloghová
s medailami
z Putovného pohára
Slovenského raja

Andrea Zavacká
na pretekoch
Slovenského pohára

V Spišskej Novej Vsi sa uprostred februára konalo plavecké podujatie Putovný pohár
Slovenského raja. V 36 disciplínach sa predstavilo 334 mladých plavcov a plavkýň z 22 slovenských a dvoch ukrajinských klubov.
Bodovo najhodnotnejší výkon podala 11-ročná Sviťanka Tamara Baloghová z GPO
Svit, ktorá získala 397 bodov časom 31,62 sekúnd na 50 m voľný spôsob. K tomuto prvenstvu pridala ďalšie štyri zlaté a štyri strieborné medaily. So ziskom deviatich cenných kovov
sa stala najúspešnejšou účastníčkou podujatia. Pódiové umiestnenia si v početnej a kvalitnej konkurencii vybojovala i Sviťanka Andrea Zavacká.
Mladá plavkyňa Andrea Zavacká excelovala v úvode Slovenského pohára. Z Bratislavy
sa vrátila pod Tatry s piatimi zlatými medailami a jednou striebornou. Zvíťazila na 50 m
znak časom 44,48 s, 50 m voľný spôsob (35,97 s), 100 m prsia (1:44,96 min), 100 m znak
(1:35,17 min), 100 m voľný spôsob (1:21,97 min). Striebro si odnáša v plávaní na 50 m prsia
(48,88 s). Andrea je žiačkou Spojenej školy Mierová a členkou GPO Svit.
Danica Božová
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Iskra Svit pred play off
Februárové výsledky basketbalistov
BK Iskra Svit nepriniesli veľkú radosť, ale
i napriek rôznym zdravotným problémom sa podarilo zverencom trénera
Michala Madzina úspešne reprezentovať
klub na Slovenskom pohári.

Februárové ligové stretnutia
V dôsledku reprezentačnej prestávky
odohrala Iskra vo februári len tri ligové
stretnutia. Najskôr si odškrtla dohrávku
12. kola s Interom Bratislava, ktorú prehrala 82:92. Ak by nebolo zlého začiatku,
tak výsledok mohol byť oveľa priaznivejší. „Keby sme vedeli, čo sa stalo v úvode,
tak by sme tak nezačali. To, čo sme predviedli – prístup a vstup do zápasu, bola
katastrofa. Na druhej strane, potom sme
dali hlavy dokopy a odbojovali zápas,
ktorý mal aspoň nejakú úroveň,“ vyjadril

sa k zápasu tréner Svitu.
Druhá cesta do hlavného mesta bola
oveľa priaznivejšia, nepríjemnú Karlovku
zdolali „Podtatranci“ 96:67. V záverečnom
kole pred prestávkou prišiel priamy súboj
o piatu pozíciu, Svit sa predstavil na palubovke Komárna. Výhru si postrážili domáci, výsledkom 97:69 zdramatizovali boj
v závere základnej časti.

Slovenský pohár v Košiciach
V polovici februára prišiel podobne
ako pre Svit, tak aj pre väčšinu tímov prvý
vrchol sezóny. V Košiciach sa bojovalo
o Slovenský pohár. Hneď na úvod čakala zverencov trénera Michala Madzina
repríza minuloročného štvrťfinále. Do
cesty sa im postavil štvrtý tím Eurovia
SBL - BC Prievidza. V zápase plnom zvratov prehrávali jeho hráči necelých šesť

minút pred koncom o deväť bodov, ale
napokon predviedli víťazný obrat a výhrou 104:100 si zabezpečili postup do
semifinále. „Dali sme do toho extrémne
veľa energie. Myslím si, že sme išli na úplne dno, ale som veľmi rád, že sa nám to
vyplatilo. Som nesmierne šťastný z toho,
aký sme podali výkon, pretože sme hrali jeden pre druhého, bojovali jeden za
druhého a verili jeden druhému,“ uviedol
Michal Madzin.
Vynaložená energia v spojení s užšou
rotáciou sa však podpísala na priebehu
semifinálového stretnutia s Interom Bratislava. Hráči Svitu prehrali s oddýchnutým súperom 72:101. „Bol to ťažký zápas,
hlavne po prvom zápase boli niektorí
hráči veľmi unavení, pretože sme hrali
v úzkej rotácii. Inter potvrdil, že je momentálne najlepším tímom v lige. Hral
veľmi fyzický basketbal, s tým sme sa
ťažko vyrovnávali,“ povedal po stretnutí
Marek Ivan.

Čo priniesla prestávka
a čo čaká Iskru v marci?
Najdôležitejšou správou je návrat Marka Radonjiča do tréningového procesu.
Srbský rozohrávač absentoval pre zranenie ruky viac ako tri mesiace. Do konca základnej časti zostávajú už len štyri
stretnutia, Svit si v nich plánuje udržať
aktuálne piate miesto. Pred svojimi priaznivcami sa predstaví 3. marca proti Handlovej, o sedem dní neskôr privítajú víťaza
Slovenského pohára – KB Košice. „Madzinovci“ ešte vycestujú do Žiliny a Spišskej
Novej Vsi.
Play off sa začína už 24. marca, pravdepodobným štvrťfinálovým súperom
Svitu bude podobne ako pred rokom
Prievidza. Séria sa bude hrať na tri víťazné
zápasy. 				
JD

Druhý ročník ALS Memoriálu Jána Svočáka
		
Podtatranský krosový
		
polmaratón sa po roku
		
opäť teší veľkému
		
záujmu
zo
strany
		bežcov. Organizátori
		
ohlásili naplnený limit
už v polovici februára. 310 bežcov pobeží
v sobotu 24. marca na 2. ročníku ALS Memoriálu Jána Svočáka so štartom a cieľom
v areáli Iskra arény vo Svite.

Trať pre jednotlivcov i tímy
Pre jednotlivcov je pripravená 21-kilometrová trať, ktorá povedie prevažne
terénom katastrálnych území obcí Men-

gusovce, Štôla, Batizovce a naspäť do Svitu. Tímy budú bežať na rovnakej trati ako
jednotlivci, avšak svoje sily rozložia medzi
troch účastníkov. Každý člen teda odbehne približne 7 km. Pre malých športovcov
sú pripravené detské behy v okolí areálu.
V prípade záujmu ich môžete prihlásiť na
stránke www.behamsrdcom.sk, kde sa dozviete o ďalších sprievodných aktivitách.

Ľudia chcú a vedia pomáhať
Beh si zachováva najmä charitatívny
rozmer. Po prvom ročníku, ktorý bol venovaný trojročnej Márii Kubovovej, sa
organizátori opäť rozhodli pomôcť tejto

rodine z Vikartoviec. Výťažok z akcie rovnomerne poputuje aj ďalším dvom mladíkom - 19-ročnému Dáriusovi z Prešova
a 21-ročnému Radovanovi z Trebišova,
ktorí taktiež trpia svalovým ochorením.
To, že ľudia chcú a vedia pomáhať, dokazuje nielen počet prihlásených bežcov, ale aj záujem zo strany sponzorov,
bez ktorých by sa tento beh nezaobišiel.
Zvlášť chceme poďakovať nadácií ČSOB
a poisťovni Dôvera v spolupráci s nadáciou pre deti Slovenska. Prispieť do verejnej zbierky budú môcť aj občania v deň
memoriálu v doobedňajších hodinách.
				
MS
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