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ZO ŽIVOTA V MESTE

Oslavy
J. A. Baťu
v Zlíne
Pri príležitosti 120. výročia narodenia
Jána Antonína Baťu sa v Zlíne konala konferencia „Budovanie baťovských tovární
a miest v Československu a vo svete“
ako súčasť jedenásťdňových osláv veľkého muža, ktorý pokračoval v diele svojho
brata Tomáša Baťu.

Bohatý program
Organizátori si na programe konferencie dali záležať a do budovy „32“, len
kúsok od legendárneho Baťovho mrakodrapu „21“, pozvali skutočných odborníkov. Mohli ste si vypočuť prednášky
o letectve v službách firmy Baťa, prstom
na mape absolvovať jeho obchodné cesty,
dozvedieť sa o jedinečnej architektúre
priamo od žiaka Baťovho dvorného architekta Karfíka i nechať sa vtiahnuť do histórie, ktorá ovplyvnila a stále ovplyvňuje
významné osobnosti a sny nás všetkých.
Pozvanie okrem iných prijali aj najstaršia vnučka Jána Antonína Baťu Dolores
Baťa Arambasic s rodinou a John Nash so
slovenskou manželkou. Ten mal dokonca
prednášku o kapitole príbehu, ktorú veľa
ľudí nepozná a dotkol sa i citlivej témy
o znárodnení podniku svojho starého otca.

Prezentácia Sviťanov
Baťove domčeky však máme aj vo
Svite a sme na to patrične hrdí. Sú dôkazom úžasnej myšlienky budovať pre ľudí
mestá, kde by mali nielen prácu a bývanie, ale aj všetko potrebné k šťastnému
životu. Svit mal na konferencii zastúpenie v osobe prednostu MsÚ Juraja Peťka
a predsedu OZ Rozpuk Vladimíra Zentka.
Ten si pripravil prednášku o vzniku fabriky
a podtatranskej kolónie Svit pod názvom
Prechádzka Svitom - Slovenským Zlínom.
Rozprávalo sa o spolupráci a zachovaní
ducha i myšlienky, ktorú Baťovci zanechali. „Úprimne si želám, aby aj táto konferencia bola malým kamienkom vo veľkej
mozaike činorodosti ľudí, rozvíjajúcich
česko-slovenskú vzájomnosť, spoluprácu a dobré vzťahy,“ skonštatoval primátor mesta Partizánske Jozef Božík.
Do mestskej knižnice priniesol prednosta Juraj Peťko obsah konferencie
v písanej forme, ktorú vydal Nadační fond
Jana Antonína Bati.
Lucia Važanová
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Čistejšie mesto
Občianske združenie ŠPORTUJ SRDCOM zorganizovalo 21. 4. v spolupráci
s mestom Svit a občianskym združením ROZPUK smeťozber. Táto akcia sa
od predošlých líšila počtom ľudí, lokalít a množstvom vyzbieraného odpadu.

Vzájomná pomoc
Zbieralo sa na troch miestach - Studnička pri Mladosti, za železničnou stanicou a v mestskej časti Pod Skalkou.
Tridsať ľudí sa rozhodlo využiť svoj voľný
čas v prospech životného prostredia, ale
i nás všetkých. Po vyzbieraní približne
stodvadsiatich veľkých plastových vriec
odpadu nám chlapi z OZ Rozpuk prichystali chutný guláš a pomohli sme im
zasadiť tri ovocné stromy. Mesto nám pomohlo s propagáciou podujatia cez web
a sms systém, nachystalo na vopred určené miesta veľkokapacitné kontajnery
a na pomoc nám poslalo i primátora.

Stante sa aj vy súčasťou zmeny
a zaregistrujte sa ešte dnes na stránke
www.behamsrdcom.sk/smetozber, prípadne nám nahláste lokalitu, ktorá si zaslúži našu pozornosť a my sa jej budeme
venovať už pri najbližšom smeťozbere.
A nezabúdajme, odpad patrí do koša. ED

Odpadky patria do koša
Išlo najmä o priemyselný a stavebný
odpad. Podľa cenoviek či vrstvy zeminy
vieme, že bol starší ako my. Z toho usudzujeme, že naše aktivity majú zmysel
a spoločnými silami sa dokážeme
prezbierať do stavu, v ktorom bez strachu
pošleme deti hrať sa do lesa či na lúky za
mestom.

Komunitný plán sociálnych služieb
Mesto Svit v spolupráci s firmou Prorozvoj, s.r.o., pripravuje nový Komunitný plán
sociálnych služieb podľa súčasných legislatívnych požiadaviek. Komunitný plán
sociálnych služieb je nielen nástrojom na zistenie požiadaviek obyvateľov mesta
a plánovania v oblasti sociálnych služieb, ale aj kritériom k žiadostiam o finančné
prostriedky na sociálne služby. Do prípravy Komunitného plánu sa môžete zapojiť
prostredníctvom dotazníka, ktorý je súčasťou týchto novín.
Na odovzdanie dotazníka sú v meste vytvorené zberné miesta. Vyplnený dotazník
je možné odovzdať do 31. 5. 2018 na nasledovných miestach:
l Mestský úrad Svit, kancelária 1. kontaktu, Hviezdoslavova 268/32, Svit
l SINTRA OZ ZDROJ, Ul. Mierová 79/29, Svit
l SINTRA OZ ZDROJ, Ul. 9 mája 253/14, Svit
l DOS, Ul. Štúrova 296/46, Svit
Dotazník je možné vyplniť aj elektronicky na web stránke mesta www.svit.sk alebo
sprostredkovane prostredníctvom komunitných organizácií. 			
PB
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Pár slov
primátora

Primátor ocenil učiteľov
Slávnostné stretnutie pedagógov pôsobiacich v školských zariadeniach
na území mesta Svit pri príležitosti osláv Dňa učiteľov sa konalo 10. apríla
2018 v Dome kultúry.

Prejav úcty
Pozvanie primátora Miroslava Škvareka prijali nielen pedagógovia, ktorí
aktuálne pôsobia vo všetkých školách
na území mesta vrátane materských, základných, umeleckých, Strednej odbornej
školy, Centra voľného času, ale aj učitelia,
ktorí sú už na zaslúženom dôchodku.
Práve Deň učiteľov je priestorom na
vyjadrenie úcty a vďaky za nenahraditeľnú prácu - poslanie. Po úvodnej básni
a príhovore primátora, udelil Miroslav
Škvarek ocenenia vybraným pedagógom
v podobe pamätnej plakety a kytice kvetov. Pedagógov nominovali jednotlivé

Mladí
pod
jednou
strechou
Mladí Sviťania založili občianske združenie (OZ) Rozpuk. Ich cieľom je združovať
aktívnych ľudí v sociálnom prostredí, ktoré
zastreší ich nápady pod organizáciou a pomôže im so samotnou realizáciou. OZ podporuje aktivity v oblasti kultúry, cestovného ruchu, sociálnych služieb a športu.

Konferencia v Zlíne
7. a 8. 3. 2018 sa uskutočnila konferencia Budování Baťovských továren a měst
v Československu a ve světě v Zlíne. „Pri
získavaní informácií do našej expozície
Baťa pod Tatrami zo Zlína sa náš kontakt
dostal k usporiadateľovi Mikelovi, ktorý
nám dal príležitosť prezentovať výstavROČNÍK XVII - MÁJ 2018

školy. Významné ocenenia odovzdal Erike Dugasovej, Alene Valaškovej, Jánovi
Krajčovičovi, Marte Ištvánikovej, Jarmile
Mendrošovej, Bibiáne Javorekovej, Márii
Voščekovej, Alici Skokanovej, Leopoldovi
Klasovi a Rudolfovi Kovalíkovi.

Milé prekvapenie
Po oceňovaní nasledovalo divadelné predstavenie v podaní Divadla Actores z Rožňavy, ktoré bolo darčekom
pre prítomných. Štyria herci stvárnili
30 postáv a veríme, že pedagógov zabavili špionážnou krimi-komédiou na
motívy rovnomenného kultového filmu
Alfréda Hitchcocka „39 STUPŇOV”. -redbu priemyselnej kolónie pod Tatrami,“
prezradil jeden zo zakladateľov OZ Vladimír Zentko mladší a dodal, že prednáška
obsahovala fotodokumentáciu výstavby.

Nové príležitosti
Od roku 2015 každoročne usporadúvajú charitatívnu kapustnicu Daruj vianočné
dobro pre CSS vo Svite. V nasledujúcom
roku v spolupráci s klubom ABŠ prezentovali expozíciu Fenomén B a verejne
premietali film Katka. Súčasný rok im
priniesol nové výzvy a príležitosti. „Konferenciou sme získali nielen novú spoluprácu, ale aj nadšenie a pochvalu zo
strany pravnučky Jána Antonína Baťu Mariany Baťa Breech,“ uviedol zakladateľ.

Pre budúcich podnikateľov
V súčasnosti pracujú na projekte Baťa
pod Tatrami. „Ide o vytvorenie expozície
a digitálneho archívu aktivít firmy Baťa
pod Tatrami na železničnej stanici vo
Svite. Priestor má slúžiť ako vzdelávacia
platforma pre budúcich podnikateľov,
ktorá je postavená na podnikateľských
princípoch a morálnych zásadách bratov Baťovcov,“ uzavrel Zentko.
DP

UROLOGICKÁ AMBULANCIA
PRE VŠETKÝCH,
KTORÍ TO POTREBUJÚ
Som nesmierne rád, že po vyše
dvojročnom úsilí a jednaniach sa tohto roku podarilo definitívne zazmluvniť urologickú ambulanciu MUDr. Švaňovej, OMEGA-DAY, s.r.o., ktorá pôsobí
v priestoroch Obvodného zdravotného strediska vo Svite.
Vďaka neutíchajúcej aktivite pani
doktorky pri jednaniach so zástupcami
zdravotných poisťovní a podporných
krokov vedenia mesta, došlo v tomto
roku k rozhodujúcemu zazmluvneniu
poskytovaných služieb s najväčšou
zdravotnou poisťovňou (VšZP), ktorá
podpísala s poskytovateľom - Dr. Švaňovou zmluvu o preplácaní predpísaných zdravotných výkonov a liekov.
Jednania so zdravotnými poisťovňami
neboli vôbec jednoduché, už aj z toho
dôvodu, že zástupcovia zdravotných
poisťovní nemusia rešpektovať rozhodnutie krajského lekára, v prípade
Svitu je to MUDr. Zbyňovský z VÚC
Prešov, ktorý celú situáciu chápal
a počas procesu jednaní zaujímal podporné stanoviská, pretože vnímal potrebu pokrytia špecializácie urológa
v našom regióne.
Ambulancia je k dispozícií pacientom nielen z mesta Svit, ale aj pre pacientov západnej časti okresu Poprad.
Dovoľte mi zaželať ambulancií veľa
spokojných pacientov a pani doktorke
Švaňovej veľa energie pri poskytovaní
tak potrebných služieb pre všetkých,
ktorí to potrebujú.

Ing. Miroslav Škvarek, MPH
primátor mesta

3

ZO ŽIVOTA V MESTE
Podobne ako vo svete, aj u nás v meste sa v budovách križujú
inžinierske siete, bez ktorých si nevieme predstaviť život.
Medzi ne patrí aj verejná kanalizácia a kanalizačné prípojky
na odvádzanie dažďových a odpadových vôd, ktorej sa
v poslednom období dostáva viac pozornosti. Lokálne
prívalové dažde a krupobitie vedia potrápiť nielen obyvateľov
nášho mesta aj viackrát do roka.

VEREJNÁ KANALIZÁCIA VO SVITE

Pravidelné čistenie ležatého potrubia kanalizačnej prípojky
v nájomnom dome na Ul. Jilemnického vysokotlakovým zariadením

Riešené a ostávajúce problémy
Problém lokálnych prívalových dažďov
a krupobitia v súvislosti s kanalizáciou riešilo mesto Svit a Bytový podnik Svit s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie - Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou.
V čase výstavby bola verejná kanalizačná
sieť vo Svite prezieravo predimenzovaná
a pri pravidelnej, komplexnej údržbe dokáže dlhodobejšie odvádzať úhrn zrážok do
50 mm/h (prívalový dážď). Problémom však
zostávajú lokálne úhrny zrážok z búrok, kde
v priebehu niekoľkých minút spadne na
malú časť územia viac ako 100 mm zrážok.
Obyvateľov dokážu v podobe vytopených pivničných priestorov potrápiť
aj menšie dažde, a to z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu a porúch na
kanalizačných prípojkách. Najčastejšou
príčinou je samotné starnutie materiálu kameninových rúr, ich degradácia, ale
i použitie nekvalitného stavebného materiálu a pod. V neposlednom rade to môžu
byť aj vonkajšie vplyvy, ako zmena zaťaženia prevažne spôsobeného dynamikou, napríklad dopravou či výstavbou.

Nutnosť riešenia
Vychádzajúc z realizovaných kamerových monitoringov kanalizačných prípojok, sú najčastejšími poruchami netesnosti v spojoch, čím dochádza k vymývaniu
podložia s jeho následným prelomením
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v hrdle spoja, otvoreným prasklinám
s postupným zásypom alebo protispádom potrubia. V každom z prípadov boli
monitoringom zistené poruchy či už menšieho alebo závažnejšieho charakteru vyžadujúce si skoré riešenie. Odstraňovanie
porúch si však vyžaduje nemalé finančné
prostriedky. Prechodom vlastníckych práv
pri odpredaji bytov na občanov prešli prípojky bytových domov na inžinierske siete do ich vlastníctva a s ich udržiavaním
sa musia popasovať sami. Najčastejšou
formou sanácie odpadových stôk z hľadiska rozsahu sú lokálne opravy (výmena
časti potrubia, utesnenie, drobné stavebné úpravy revíznych šácht a pod.). Výber
metódy závisí od rozsahu poškodenia
a pokiaľ je potrubie veľmi narušené, realizuje sa obnova prípojky.

Vinní sú aj obyvatelia
Podiel viny na poruchách majú aj samotní obyvatelia. Súčasný trend znižovania
spotreby vody, či odpájanie dažďovej vody
od kanalizácie síce vlastníci pocítia pozitívne na mesačných platbách za osobnú spotrebu, no na druhej strane nie je zabezpečená samočistiaca funkcia potrubí a zvýšené
náklady na pravidelné čistenie zaťažujú
fond prevádzky, údržby a opráv. Osobitnú
kapitolu porúch tvoria cudzie predmety
v potrubí. Vo väčšine prípadov ide o nezodpovedné správanie sa ľudí, vylievanie
a vyhadzovanie nevhodných vecí do kana-

lizácie. Nezanedbateľným poškodzovaním
kanalizácie je aj koreňová sústava starších
stromov.

Predíďme škodám
V rámci obnovy bytového fondu a predĺženia životnosti bytových domov prebiehajú na spoločných zariadeniach aj
v bytoch vlastníkov stavebné rekonštrukcie.
Stavebné spoločnosti v snahe ušetriť náklady súvisiace s likvidáciou odpadu využívajú
kanalizačné stoky na pohodlné zbavenie sa
tejto povinnosti. Vylievanie zvyškov mált
a cementových lepidiel do odpadového
potrubia a revíznych šácht je mimoriadne
nebezpečné. Väčšinou to vedie k trvalému
poškodeniu vnútorných rozvodov bytového domu či potrubí kanalizačných prípojok,
ktoré nie je možné dostupnými prostriedkami mechanicky odstrániť a východiskom
sú nákladné obnovy a výmeny poškodených častí potrubí.
Po vzájomnej dohode mesta Svit s Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou
spoločnosťou bolo uskutočnené cyklické
čistenie technologickým vysokotlakovým
vozidlom. Veríme. že vyčistením hlavných
stôk od nánosov piesku, blata a zhrabkov,
ale hlavne zodpovedným prístupom sa
nám podarí predísť väčším škodám, ktoré
sú spôsobené prívalovými dažďami.
Mgr. Radovan Zajac

Činnosť seniorov

Mesto Svit, Technické služby a Centrum
voľného času zorganizovali 5. 4. 2018
„Plaveckú štafetu“. Seniori sa do podujatia zapojili ako pomoc pri organizácii, ale
i ako aktívni plavci. Doobeda prebehla
súťaž žiakov a poobede si mohli zaplávať
občania mesta. Medzi seniormi sa našli aj
hodinoví plavci. Súčasťou podujatia bola
dobrá atmosféra, čistá voda, hodnotné
športové výkony i príjemní organizátori.
V polovici mesiaca zorganizovalo CVČ
v spolupráci so ZO JDS vo Svite poobedňajší pochod „Deti v prírode“ po náučnom chodníku na Babe. Počasie nám
vyšlo a odborný výklad o faune a flóre sa
deťom páčil. 			
j.š.
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napríklad hajný, modřín, muchomůrka,
ale i čučoriedka či prvosienka. V knižnici
sa stretli piataci a šiestaci z obidvoch ZŠ
mesta s lesníkom Igorom Stavným. Prostredníctvom prezentácie im vysvetlil, čo
je kniha a ako vzniká od semienka v šiške
až po jej vytlačenie. Na záver ich oboznámil s tým, aký prínos má les pre život.

Pokrivené životy

Apríl v knižnici
Apríl v knižnici sa niesol v duchu besied so spisovateľmi, celoslovenskej súťaže
Osmijanko, celoslovenskej kampane Les ukrytý v knihe a nechýbali ani výstavy.

Tatranská literárna jar
Cieľom podujatia je propagácia a prezentácia slovenských a zahraničných spisovateľov a ich tvorby. Študenti SOŠ mali
možnosť zoznámiť sa so srbskými spisovateľmi - básnikmi, ktorí predniesli svoju
tvorbu, prekladanú Miroslavom Demákom. S našimi slovanskými hosťami sme
sa cítili veľmi príjemne. Zistili sme, že medzi nami nie je veľká jazyková bariéra a
podobné starosti s čítaním poézie či zmenami v spoločnosti majú obidve krajiny.
Od Spolku slovenských spisovateľov sme
dostali i darček do fondu knižnice - antológiu súčasnej českej a slovenskej poézie
„Refrény času“, ktorá mala slávnostnú
prezentáciu pri otvorení podujatia.

Osmijanko a najlepší čitatelia
Tri triedy zo Spojenej školy Mierová
lúštili spolu s Osmijankom literárne otázky a úlohy. Keďže z takýchto šikovných
literárnych hádačov vyrastajú i výborní
V Mestskej knižnici vo Zvolene sa
20. a 21. 4. 2018 konalo vyhodnotenie
24. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže Štúrovo pero. Do literárnej
súťaže sa prihlásila aj študentka 4. ročníka Gymnázia na Ulici D. Tatarku
v Poprade, externá spolupracovníčka spravodajského portálu Poprad24 Dominika Pacigová zo Svitu.
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čitatelia, na konci celoslovenskej súťaže
„Čítame s Osmijankom“ sme vyhodnotili
najlepších detských čitateľov za minulý
rok. Slávnostný program v podobe hudby a divadielka nám pripravili pedagógovia a žiaci zo Spojenej školy Mierová.
V roku 2017 knižnicu navštevovalo 312
detí a spoločne prečítali 6 843 knižných
titulov. K najlepším patrili a knižné darčeky získali: Michaela Slebodníková, Timea
Tomašková a prvenstvo obhájil Matúš
Žonda. Srdečne blahoželáme.

Les ukrytý v knihe
Poslaním celoslovenskej kampane
je poukázať na význam lesa a lesníctva
pre spoločnosť a podporiť environmentálne povedomie prostredníctvom kníh.
8. ročník kampane bol v znamení 100 rokov československej vzájomnosti a spoločenského, kultúrneho i prírodného prepojenia týchto národov. Úlohou detí bolo
vytvoriť originálny lesný slovník tak, aby
im navzájom nerobili problémy slová, ako

Knižnica pripravila ma konci apríla besedu s autorkou z nášho mesta - Blaženou
Bendíkovou o jej knihe Pokrivené životy. Pani Bendíková sa narodila v Mníšku
nad Popradom, detstvo prežila v Turčeku
a neskôr bývala v Podolínci. Od roku 1962
žije vo Svite. Pracovala v sociálno-právnej oblasti starostlivosti o rodinu a deti
na Mestskom národnom výbore vo Svite
a neskôr na Obvodnom úrade vo Svite.
Skutočné príbehy z praxe opísala vo svojej knihe. Na besede porozprávala o tom,
kedy začala písať, ako vznikol nápad na
knihu, o procese, ktorý viedol až k vydaniu
titulu, ale pospomínala i na svoju prácu
a niektoré zaujímavé ľudské osudy.
Priestory besedy vyzdobila svojimi dielkami pani Rozália Bednárová a autorka pre
všetkých účastníkov pripravila i malé pohostenie. Naša knižnica prihlásila uvedenú
knihu do súťaže Kniha Prešovského samosprávneho kraja za rok 2017. V konkurencii
12 titulov beletrie z celého kraja získala
4. miesto, čím veľmi dobre reprezentovala
naše mesto.

Výstavy
Vo výstavnej sieni sme pre návštevníkov knižnice pripravili výstavu pod názvom „Výber z tvorby“ nášho obyvateľa
mesta – Mgr. Juraja Ujházyho a v náučnom oddelení panelovú výstavu “12 svetov“ z Českého centra z Bratislavy, ktorá
oboznámila návštevníkov s mladšou generáciou českých ilustrátorov detských
kníh a komiksov.			
DŠ

Naša žurnalistická nádej
Ocenenie je motiváciou
V kategórii stredoškolákov sa do súťaže
prihlásilo 56 súťažiacich. Dominika zaslala
tri príspevky, dva boli uverejnené na portáli
Poprad24 a jeden v Novinách mesta Svit.
Mladej Sviťanke sa podarilo obsadiť krásne
druhé miesto. Porota uviedla: „Za poctivo
odvedenú novinársku prácu, osobný kontakt s respondentmi a nadšenie pre športovú žurnalistiku.“
Skromnú, ale ctižiadostivú začínajúcu
novinárku úspech veľmi potešil. „Už len to,
že som sa dostala do 10-členného výberu, znamenalo pre mňa veľmi veľa. Keď
som pri prečítaní výsledkov počula moje
meno, nedokázala som tomu uveriť. Oce-

nenie prijímam s obrovskou vďakou, no
zároveň s pokorou. Je pre mňa neskutočnou motiváciou,“ prezradila Dominika.

Výsledok poctivej práce
Za výsledkom jej úspechu stojí aktívna
činnosť, podpora učiteľov, rodiny, ale najmä
možnosť publikovať svoje práce na spravodajskom portáli Poprad24. K tejto novinárskej láske prispelo pravdepodobne aj to,
že pred troma rokmi mala možnosť byť na
krátkej stáži u vedúcej redaktorky podnikových novín Chemosvit Evy Potočnej. Niečo
možno pochytila aj z génov starého otca.
Dominike gratulujeme a prajeme veľa
ďalších úspechov.			
MJ

5

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Desaťročná Fantázia

Nikdy som neoplývala skvelou pamäťou a vekom sa táto skutočnosť, prirodzene, nezlepšuje. Za mojich 41 rokov
pôsobenia vo Svite som mala nespočetné zážitky, stovky či tisíce stretnutí,
vystúpení, podujatí - prežila som toľko
„pestrofarebných“ momentov, že si ich
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všetky nijako nemožno pamätať. Naviac, mám úžasný dar od Boha - pamätám si len to dobré, príjemné a sváry,
nepríjemnosti sa mi akosi z pamäti vytesňujú. Škola Fantázia a jej desaťročná
existencia však v mojich spomienkach
a srdci zostávajú.

Neutíchajúca energia
Keď sa pred asi trinástimi rokmi v mojej blízkosti objavila aktívna kvetinárka
Vierka Piekielnicka, z ktorej sa „vykľula“
cieľavedomá a dravá muzikantka (klaviristka), nielen ja, ale i široká verejnosť ju
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začala vnímať. V podnikaní s kvietkami
zápasila s nemalými prekážkami (nakoniec, aj iní živnostníci to nemajú ľahké),
ale ju to „nepomlelo“. Nazbierala veľa skúseností, kopancov a zocelená išla ďalej.
Keď takmer z ničoho spolu s Jankou Gregorovou stvorili tanečný klub, nesmierne obohatili náš mestský umelecký „trh“
a moje srdiečko len plesalo. Od začiatku
boli neprehliadnuteľné a časom pritiahli
davy tancachtivých detí. Choreografie
pribúdali ako huby po daždi, a tak sme tu
mali niečo, čo tu dovtedy v takej kvalite
a kvantite nebolo.
Keď sa neutíchajúca energia pretavila
do vzniku súkromnej umeleckej školy,
s obdivom, ale i miernou obavou som
sledovala prvé roky tejto inštitúcie. Prekonala všetky prvotné „boľačky“ a dnes
je plnohodnotnou školou, bez ktorej si
už neviem predstaviť kultúrny život vo
Svite. Živo si spomínam na nevídaný a na
naše malomestské pomery dovtedy neznámy prvý celovečerný školský koncert,
z ktorého sa stala tradícia. Latku postavili
neskromne vysoko a dodnes sa im darí
svoje deti i učiteľov prezentovať na veľmi
slušnej úrovni.

Skvelé nápady a ochota pomôcť
Spätne si nesmierne vážim postoj
riaditeľky školy ku všetkým akciám, kde
bolo potrebné nezištne pomôcť. Nikdy
som ako organizátorka kultúrneho diania v meste od nej nepočula - nedá sa,
nemôžeme. Naopak, vždy prichádzala
s ponukou, novými nápadmi, častokrát
zachraňovala výpadky iných a vždy to
bolo kvalitne a zodpovedne produkované. Deti i učitelia nechýbali na celomestskom karnevale, Dni detí, Dňoch
mesta, pri podujatiach ZPOZ, príchode
Mikuláša, rôznych festivaloch a prijatiach
významných hostí, pri prezentácii mesta
aj mimo republiky. Ich zbierka ocenení
rástla a všade robili Svitu dobré meno.
Za toto všetko vám všetkým dodatočne
úprimne ďakujem.
Dodnes vnímam celý mladý kolektív
učiteľov všetkých odborov ako jednu rodinu, ktorá si pomáha, prináša nový vietor do neľahkej práce, oplýva nápadmi,
ktoré sa nebojí prezentovať. To všetko
s obrovským pochopením svojej šéfky
a s podporou rodičov, bez ktorej by to,
samozrejme, nešlo tak dobre.
Nuž, čo vám popriať, milí moji jubilanti? Nech sa vám i v ďalších rokoch darí tešiť srdcia divákov a poslucháčov, nech sú
vám naklonené všetky hviezdy v podobe
stále lepších podmienok pre prácu. Nech
naďalej cítite podporu štedrých sponzorov, ktorí chápu, že táto investícia do detí,
umenia a krásy je zmysluplná a šľachetná. Buďte zdraví, plní radosti a fantázie!
		
Veronika Žoldáková
ROČNÍK XVII - MÁJ 2018

Úspech na klavírnej súťaži
Emma Brontvayová a Sebastián Buch, žiaci organizačnej zložky ZUŠ
Spojenej školy Mierová 134, sa zúčastnili prestížneho 10. ročníka
krajskej klavírnej súťaže 2018 v ZUŠ v Spišskej Novej Vsi.

Skvelá organizácia
Veľký počet a konkurencia zúčastnených
žiakov z umeleckých škôl z celého Prešovského
kraja napovedali, že pôjde o náročné podujatie. Nemožno nepochváliť výbornú
organizáciu súťaže. Žiaci mali pred samotným vystúpením možnosť rozcvičiť sa v učebniach, ako aj na koncertnom krídle, na ktorom súťaž
prebiehala. Organizátor podujatia
zriadil štyri odborné poroty, ktoré posudzovali jednotlivé výkony. Hry na klavír sa zúčastnilo
73 súťažiacich.

Výborné umiestnenia
Je potešiteľné, že žiaci
Spojenej školy Mierová - organizačnej zložky Základná
umelecká škola - obsadili
elitné umiestnenia. Emma
Brontvayová, ktorú pripravovala pani učiteľka Elena
Haviarová, získala bronzové pásmo a Sebastián
Buch, ktorého pripravoval zástupca riaditeľky
Peter Čapó, získal strieborné pásmo.
Patrí im blahoprianie
a poďakovanie za nádherný úspech!
Peter Čapó

DEŇ DETSKEJ RADOSTI

2. jún 2018

od 9.30 hod.

v areáli Koliby Svit
* Dorotka z Fidorkova *
* atrakcie * fotokútik *
* maľovanie na chodník *
* súťaže pre deti *
* vystúpenia detí
a žiakov *
* rozprávková cesta *
* maľovanie na tvár *

* od 11.00 hod. - vláčik Maguráčik - jazda mestom *
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Dve cesty, jeden cieľ
Obe cesty viedli k rozšíreniu poznatkov týkajúcich sa nášho mesta. Prvou
z nich bolo stretnutie siedmakov zo
ZŠ Komenského s členmi výboru Klubu absolventov Baťovej školy práce vo
Svite, ktoré sa uskutočnilo v škole. Po
prezretí si dokumentu o založení Svitu
im pán Vladimír Zentko, ktorý je podpredsedom klubu, porozprával o živote
a diele Jána Antonína Baťu. Následne
pán Vladimír Vlha, predseda klubu, odpovedal na zvedavé otázky žiakov.
Druhé stretnutie bolo na pôde MsÚ,
kde siedmaci mali príležitosť spoznať
fungovanie mestskej samosprávy pro-

stredníctvom stretnutia s primátorom
mesta pánom Miroslavom Škvarekom.
Dozvedeli sa mnoho informácií
o fungovaní mestskej samosprávy,
partnerských mestách, ale i o plánoch
ďalšieho rozvoja Svitu. Po prehliadke
priestorov MsÚ si v zasadacej miestnosti mohli vyskúšať rokovanie mestského
zastupiteľstva. Zahrali sa na poslancov,
debatovali a hlasovali o rôznych návrhoch.
Boli to dve cesty a dva spôsoby, ako
sa dostať zaujímavým spôsobom k novým informáciám.
Žiaci 7. ročníka, ZŠ Komenského

Matka Zem, naša živiteľka
Každoročne 22. apríla oslavujeme
s deťmi v materskej škole „Deň Zeme“
pracovnými aktivitami, aby sme posilnili
puto medzi deťmi a krajinou. Deň Zeme
je celosvetová ekologická akcia, ktorá
sa snaží všetkým vekovým kategóriám ukázať cestu k prírode. Súčasne má
upozorniť na dopady ničenia životného
prostredia a na fakt, že zemské zdroje sú
vyčerpateľné.

Triedenie odpadu
Vo vstupnej hale materskej školy
sme umiestnili v spolupráci s Technickými službami Svit farebné kontajnery
vymedzené pre príslušný odpad, do
ktorých deti spolu s rodičmi a učiteľkami triedili plasty, sklo a papier. Hlavný
význam separovania odpadu spočíva
v tom, aby si uvedomili, že na Zemi
máme množstvo odpadkov a recyklovaním šetríme životné prostredie.
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Vzťah k životnému prostrediu
Jarnou brigádou na školskom dvore
materskej školy sme hrabaním, zberom
šišiek, odpadkov a kameňov pestovali
u detí zmysel pre čistotu, poriadok a ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Zároveň si utvárali vzťah k práci, ktorá vedie
k radosti z jej výsledkov.
Ďakujeme všetkým deťom, učiteľkám
i prevádzkovým zamestnancom, ktorí
prispeli k skrášleniu zelene na školskom
dvore materskej školy. Prajeme si, aby
Dňom Zeme bol pre ľudstvo každý deň
v roku, počas ktorého budeme prírode
prejavovať svoju vďaku a úctu environmentálnymi činmi. Akoby povedal George Bernard Shaw: „Teraz, keď sme sa naučili lietať v povetrí ako vtáci a potápať
sa ako ryby, ostáva už len jediné - naučiť
sa žiť na Zemi ako ľudia.“
A. Hurčalová, foto: M. Zentková
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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DNI MESTA SVIT 2018
Pozývame remeselníkov, umelcov i predajcov tovaru, ktorí majú záujem prezentovať ukážky svojej tvorby a tiež aj o predaj výrobkov, na DNI MESTA SVIT 2018
(22. a 23. júna 2018).
Prihlásiť sa môžete do 4. júna 2018 na
MsÚ u Martiny Rybárovej, č. dv.: 135,
tel. kontakt: 052/7875120, 0905906222,
e-mail: martina.rybarova@svit.sk.

Poďakovanie Spojenej škole

Spojená škola na Mierovej ulici vo koľko stolný tenis pomáha pri zlepšoSvite spolupracuje s Centrom sociál- vaní pohybových schopností klientov,
nych služieb Domov pod Tatrami v Bati- orientácie v priestore a pri udržiavaní
zovciach už niekoľko rokov. Spolupráca pozornosti i vnímania. Podporuje i vysa rozšírila aj do oblasti materiálnej pod- tváranie pozitívnych medziľudských
pory. Vďaka tejto nemalej pomoci môže vzťahov, učí kooperácii a súťaživosti. Má
naše zariadenie urobiť ďalší krok v pro- dôležitú úlohu pri príprave našich klienocese zlepšovania
19.00
hod.
o 19.00 hod.
kvality poskytovania tov na súťaže v stolnom
tenise, keďže
sociálnych
služieb.
niektorí
nás
úspešne
reprezentujú
na
RÉNY Svit areál ISKRA ARÉNY Svit
Finančné prostriedky z predaja na súťažiach.
TROPOLIS
predkapela METROPOLIS
Vianočnom jarmoku DOBRA v decemSpojenej škole, Mierová 134 Svit, vy€
Vstupné: 8,-€
bri 2017 *
investovala
do zakúpenia
jadrujeme srdečné
poďakovanie
za po- 116
it.sk
MsÚ
Svit,
č.
dv.:
Predpredaj vstupeniek: www.kultura.svit.sk * MsÚ Svit, č. dv.: 116
čná
kancelária
Poprad
* - tel.: 0908 406 147 * Mestská informačná kancelária Poprad *
pingpongového
stola, ktorý darovala moc a dobrú
myšlienku podporiť ľudí so
Poprad
tel.:
0910
615
312
Café Eloise, Námestie sv. Egídia 28/67, Poprad - tel.: 0910 615 312
nášmu zariadeniu. Je spestrením voľ- zdravotným postihnutím.
nočasových aktivít našich klientov. Má
pozitívny vplyv na zdravotný stav, naMgr. Beáta Neupauerová

22. 6. 2018

Hravá matematika
V Materskej škole Mierová sa v piatok
27. 4. 2018 uskutočnil aktívny workshop.
Inšpiratívnym obsahom bola HRAVÁ MATEMATIKA, ktorou sa u dieťaťa rozvíja
matematické myslenie a koncepcie nevyhnutné pre vzdelávanie.
Lektorkou workshopu bola Marcela
Pospíchalová. Učiteľkám ukázala, ako sa
dá pracovať s projektom V KRAJINE MATEMATIKOVO prostredníctvom rôznych
tém matematického myslenia detí (od
základných pojmov popisu domov cez
geometrické tvary až po zhodnotenie finančného plánovania domácnosti).
Projekt bol nastavený na Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, aby sa splnili všetky požiadavky kladené na rozvoj
matematického myslenia. Bola to zábava
spojená s inšpiráciami, ktorá urobila matematiku zaujímavejšou.
Text a foto: Soňa Dalma Szelleyová
ROČNÍK XVII - MÁJ 2018

TAKTIK

Celoslovenské podujatie pod názvom
TAKTIK sa bude konať od 28. 5. 2018
do 10. 6. 2018, kde budú Centrá voľného času prezentovať svoju činnosť. Na
podujatí ste srdečne vítaní. Bližšie informácie budú zverejnené na webstránke
www.cvc.svit.sk.

STRETNUTIA V KLUBE SENIOROV
Pondelok - od 14.00 hod.

posedenia, prednášky, brigády, ...

Utorok - Štvrtok

podľa aktuálnosti a spolupráce
s mestom a mestskými organizáciami

Piatok - od 17.00 hod.

podľa požiadaviek členov môže stretnutie
začať o 14.00 hod. so zameraním na
spoločenské hry, súťaže medzi klubmi,
šikovné ručné práce, ...

Stretnutia sa konajú
na Štúrovej ulici 46 vo Svite.
Jozef Kalakaj
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Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA
Na 37. zasadnutí, dňa 26. 4. 2018, z dôvodu novelizovania zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, sa Mestské zastupiteľstvo mesta Svit zaoberalo povinnými
úpravami všeobecne záväzných nariadení
Mesta, Rokovacieho poriadku MsZ a Zásad odmeňovania poslancov mestského
zastupiteľstva. Poslanci schválili aj návrhy
majetkoprávnych vysporiadaní pozemkov
vo vlastníctve mesta a tiež predaj bytu na
ul. P. Jilemnického vo Svite.

MsZ vzalo na vedomie
l správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia uznesení MsZ mesta Svit
l Výročnú správu spoločnosti BYTOVÝ
PODNIK SVIT, s.r.o. za rok 2017, správu audítora a správu o kontrolnej činnosti Dozornej rady spoločnosti BYTOVÝ PODNIK
SVIT, s.r.o. zo dňa 1. marca 2018
l informáciu o zmenách v Organizačnom poriadku Mestského úradu vo Svite s Organizačnou štruktúrou Mesta Svit
v zmysle § 13 ods. 4 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení

MsZ schválilo
l Dodatok č. 1/2018 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2006 o udržiavaní čistoty, o správe a údržbe verejnej
zelene, poriadku a ochrane majetku mesta, občanov a právnických osôb na území
mesta Svit
l Dodatok č. 2/2018 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2016
o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit
l Dodatok č. 2/2018 Rokovacieho poriadku MsZ mesta Svit
l Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Svit č. 6/2018 o poskytovaní sociálnych
služieb a úhradách za sociálne služby
l predaj nehnuteľností v k. ú. Svit, a to
pozemkov - záhrad v Záhradkovej osade Breziny verejnou obchodnou súťažou
č. 1/2018 v celkovej cene 14 838,53 €
l predaj bytu č. 10 v bytovom dome
na ulici P. Jilemnického vo Svite, súpisné č. 838 verejnou obchodnou súťažou
č. 2/2018 v cene 39 170,- €
l podmienky obchodnej verejnej súťaže
č. 4/2018 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit, a to: nebytového priestoru
v administratívnej budove súp. č. 275,
o výmere 15,75 m2 vo výške minimálne
20,- €/m2/rok
l podmienky obchodnej verejnej súťaže
č. 5/2018 na predaj nehnuteľného majetku mesta Svit, a to pozemkov - záhrad
parc. č. 462/196 a 462/200 v Záhradkovej osade Breziny vo výške minimálne
10,-€/m2 pozemku

10

l nájom pozemku KNC parc. č. 204/16,
zastavané plochy a nádvoria o výmere
238 m2 a pozemku KNC parc. č. 188/16,
ostatné plochy o výmere 93 m2 v cene
1 €/m2/rok ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu užívania pozemkov ako
priľahlý dvor k rodinným domom nájomcov
l predaj pozemku parc. č. 205/26, parcela registra KN C, druh pozemku záhrada
o výmere 138 m2 v celkovej cene 2 622,- €
l rozpočtové opatrenie mesta na zabezpečenie opatrovateľskej služby neverejnými poskytovateľmi v celkovej výške
18 515,- €
l Dodatok č. 1/2018 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ vo Svite
l riadnu individuálnu účtovnú závierku
spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.,
za rok 2017 bez výhrad a použitie vytvoreného zisku po zdanení vo výške 572,09 €
takto: najmenej 5 % z čistého zisku na
povinnú tvorbu zákonných rezerv, za rok
2017 vo výške 50 € a zvyšnú časť zisku vo
výške 522,09 € previesť na nerozdelený
zisk minulých rokov
l predloženie žiadosti o poskytnutie
dotácie na rekonštrukciu telocvične na
Spojenej škole Mierová 134, Svit a spolufinancovanie projektu
l rozpočtové opatrenie mesta ako príspevok pre TS mesta Svit na zabezpečenie
prác v mestskom lese v súlade s 10-ročným plánom starostlivosti o mestský les

MsZ zrušilo
l Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Svit č. 4/2007 o používaní výstražného
zariadenia a typického zvukového znamenia na vozidle Mestskej polície Svit
l Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Svit č. 5/2007 o používaní monitorovacieho kamerového systému

V rámci interpelácií:
J. Drobný sa opýtal, v akom štádiu je
výzva na nákup elektromobilu pre mestskú políciu, vzhľadom na to, že 2. 5. 2018 je
uzávierka podania žiadostí na dotáciu. Ako
všetci vieme, tak prevádzka elektromobilu
je výhodná z ekonomického hľadiska, aj
z hľadiska ochrany životného prostredia.
J. Peťko odpovedal, že vedenie mesta má v pláne zúčastniť sa tejto výzvy
a podať žiadosť o dotáciu, ktorú pre nás
spracováva Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
(mesto je členom tohto združenia), na
obstaranie elektromobilu, ktorý bude využívať Mestská polícia Svit.
Dňa 19. 3. 2018 bolo na webovom
sídle Environmentálneho fondu zverejnené rozšírenie špecifikácie činností

podpory formou dotácie pre rok 2018
pre Činnosť J1 Podpora elektromobility.
Lehota na predloženie žiadostí je určená
do 2. 5. 2018, maximálna výška podpory
formou dotácie je 30 000,-€, maximálna
miera podpory je 95 % z oprávnených
nákladov projektu. Minimálna miera spolufinancovania žiadateľom je 5 % z oprávnených nákladov projektu, čo predstavuje pri 30 000,- € dotácii čiastku 1 579,- €.
Elektromobil zakúpený z tejto dotácie
môže byť využívaný iba vo verejnom záujme na výkon samosprávnych funkcií.
J. Babčák upozornil na zlý stav chodníka smer Svit - Pod Skalkou popri hlavnej ceste I/18, je v dezolátnom stave, či je
nejaká šanca opraviť ho.
M. Škvarek odpovedal, že sú tam
komplikované majetkovoprávne vzťahy, vlastníkmi sú Chemosvit, Tatrapeko
aj Mäsopriemysel, je to stavba spred
r. 1976. V súčasnosti je podaná žiadosť na
prefinancovanie rekonštrukcie chodníka zo zdrojov EÚ cez operačný program
IROP, v najbližších dňoch by sa to malo
schvaľovať. Ide o čiastku podľa rozpočtu
projektu 499 000 € na 2,5 km rekonštrukcie chodníka + osvetlenie, obnova mostu
od ul. Hviezdoslavovej po Mäsopriemysel. Agentúra PSK rieši proces verejného
obstarávania daného projektu, ak všetko
prebehne podľa časového harmonogramu predpoklad začatia je v lete tento rok,
popri tom chceme budovať aj prechody
pre chodcov na ceste I/18.

V diskusii:
I. Zima požiadal Technické služby, aby
po oprave ciest poskytli poslancom správu
a celé vyhodnotenie prác, vrátane nákladov
a poprosil o kontrolu a opravu uchytenia
cyklostojanov umiestnených po meste.
M. Smatanová tlmočila názory seniorov JDS, ktorí vysoko hodnotia aktivitu
mesta, hlavne investíciami na mestskom
cintoríne. Spomenula tiež návštevu Zberného dvora na Technických službách,
v akých podmienkach tam ľudia pracujú,
je to celé v havarijnom stave a poprosila aby sa kolegovia poslanci a vedenie
mesta naďalej zaujímalo o tento problém
a pomohlo zlepšiť a skvalitniť pracovné
podmienky týchto zamestnancov.
M. Škvarek odpovedal ohľadom pracoviska TS, že aktuálne sa rieši vykurovanie a rekonštrukcia sociálnych zariadení. Uviedol, že na mestskom cintoríne
pre zlepšenie služieb pre občanov bol
umiestnený stojan s konvami na polievanie, nerezový drez pod vodovod a sviečkomat. Taktiež pochválil aktivitu seniorov
pri upratovaní cintorína.
Na základe dopytu časti poslancov
pokračoval informáciou o stave rozpracovanosti plánovaných investícií mesta
v roku 2018 - prioritami:
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
1/ Rekonštrukcia a prestavba budovy
internátu na bytový dom - pokračuje sa
v búracích prácach a v stavebných prácach s cca 25 pracovníkmi. Na stavbe je
prevedená nová strešná krytina so zateplením strechy. Na jednotlivých podlažiach sa naďalej osadzujú nové okná
a okná s balkónovými dverami, pre ktoré
sú prevádzané prímurovky ostení kvôli
zmenšeniu otvorov. V budove sa murujú
nové deliace priečky a niektoré železobetónové steny sa búrajú. Do panelov sa
vyrezávajú nové interiérové dverné otvory. Vykonávajú sa práce na rozvodoch
ležatej kanalizácie. Dodávateľ pripravuje
starú telocvičňu k asanácii.
Na stavbe bol zvolaný prvý kontrolný
deň, ktorý sa konal 24. 4. 2018 za účasti
zástupcov investora, dodávateľa, mesta
Svit a technického dozoru stavby.
Kontrolné dni sa budú zvolávať v tomto štádiu výstavby v pravidelných 2-týždňových intervaloch.
V minulom týždni (18. 4. 2018) bola
vykonaná fyzická kontrola na stavbe
pracovníkmi z Okresného úradu v Prešove, oddelenie bytovej politiky, ktorý
je príslušným úradom v sídle kraja na
poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
z prostriedkov MDaV SR.
Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác: 9/2018
Celkový RN: 4 070 000 €, z toho Úver
ŠFRB + dotácia na technickú infraštruktúru: 3 670 000 €, komerčný úver vo výške: 400 000 €.
2/ Spoločný chodník pre cyklistov
a chodcov - pozdĺž cesty I/18 - žiadosť
o NFP bola podaná 21. 9. 2017, sme v procese hodnotenia SO pre ROP, zároveň sa
pripravuje dokumentácia na začatie procesu Verejného obstarávania.
Celkový RN: 499 966 €, z toho spoluúčasť mesta Svit: 24 999 €.
3/ Rekonštrukcia objektu materskej
školy ul. kpt. Nálepku - Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 4. 12. 2017,
verejné obstarávanie bolo vyhlásené, termín predkladania ponúk do 10. 5. 2018.
Predpokladaný termín začatia stavebných prác: 7/2018.
Celkový RN oprávnených výdavkov:
431 309 €, z toho spoluúčasť mesta Svit:
21 566 € + náklady na neoprávnené výdavky: 130 000 € plánuje mesto riešiť cez úver.
4/ Regenerácia vnútrobloku Sídlisko „E“- zmluva o NFP bola podpísaná
28. 3. 2018, v súčasnosti je dokumentácia
odovzdaná na RO pre ROP4 na kontrolu
dokumentácie verejného obstarávania
pred vyhlásením, predpoklad vyhlásenia
súťaže máj 2018, predpoklad ukončenia
VO a začatia s realizáciou júl 2018.
Celkový RN: 243 291 €, z toho spoluúčasť mesta Svit: 12 165 €.
5/ Zateplenie MsÚ - zníženie energeROČNÍK XVII - MÁJ 2018

tickej náročnosti - Zmluva o NFP podpísaná 29. 3. 2017, verejné obstarávanie
v procese odoslania dokumentácie
na SIEA na kontrolu, dodávateľ stavby
M-INOX, s.r.o., Sľažany, vysúťažená suma:
488 284,37 € s DPH. Predpoklad začatia
realizácie stavebných prác 7/2018.
RN v zmysle Zmluvy o NFP: 607 497 €,
z toho spoluúčasť mesta Svit 31 753 €,
vzhľadom na nižšiu vysúťaženú sumu
dôjde k zmene zmluvy o NFP dodatkom,
kde sa bude ponižovať zazmluvnená
suma ako aj spoluúčasť mesta.
6/ Projekt Obnovy miestnych komunikácií v meste Svit - verejné obstarávanie je
v procese odoslania informácie o výsledku víťaznému uchádzačovi - Eurovia SK,
a.s., vysúťažená cena: 1 499 847 € s DPH.
Predpokladaný termín začatia stavebných prác 6 - 7/2018.
STAV podaných žiadosti o NFP, resp.
o dotáciu:
1/ Základné školy - odborné učebne
- žiadosť o NFP podaná, prebieha proces
hodnotenia.
Celkový RN za obe školy: 246 237 €,
z toho spoluúčasť mesta Svit. 12 311 €.
2/ Chodník po severnom brehu rieky
Poprad - žiadosť podaná dňa v rámci projektu Interreg Slovensko - Poľsko, prebieha proces hodnotenia.
Celkový RN: 273 000 €, z toho spoluúčasť mesta Svit: 40 900 €.
3/ Nadstavba hasičskej zbrojnice žiadosť podaná dňa 6. 4. 2018.
Celkový RN: 50 000 €, z toho spoluúčasť mesta Svit: 20 000 €.
4/ Priechody pre chodcov na ceste
I/18 - podané 2 žiadosti, prvá na Ministerstvo vnútra SR, druhá na Ministerstvo
financií SR.
Celkový RN na všetky 3 priechody:
39 971 €, z toho spoluúčasť mesta Svit:
2749 €.
F. Drozd sa opýtal, ako bude vyriešené vykurovanie v Spojenej škole na ulici
Mierovej.
M. Škvarek odpovedal, že sú 2 návrhy, pracuje sa na tom, hľadá sa riešenie
na reguláciu v celej škole, poslanci budú
informovaní
D. Vojsovičová poďakovala za realizáciu stojana na konvy na cintoríne, ktoré
interpelovala.
F. Drozd poďakoval aj v mene p. farára Štefana Vitka Technickým službám
a Mestskej polícii Svit za veľmi dobrú
spoluprácu pri organizácii podujatí Krížová cesta na Veľkú noc a Celoslovenské
stretnutie - modlitby matiek.
M. Škvarek poďakoval seniorom a Martinovi Svočákovi (OZ Športuj srdcom) za
organizáciu akcie zameranej na vyčistenie mesta od odpadkov.
JH, MB

Pr i c h á d z a j ú
Radošinci
Najnovšie predstavenie Radošinského
naivného divadla pod názvom „BESAME
MUCHO alebo Čo sa skrýva v kufri“ už
19.6.2018 (utorok) o 19.00 hod. v Dome
kultúry vo Svite!
Hrajú: Stanislav Štepka, Maruška Nedomová, René Štúr, Natália Puklušová,
Kamil Mikulčík, Samuel Spišák...

Predpredaj:
l predajňa Zdravá špajza
Obchodné centrum A1 Svit, ul. SNP 3,
tel. č.: 0907290230
l umelecká agentúra Bell Canto
tel. č.: 0903966327
Cena vstupenky: 16 €
Predaj vstupeniek od 14.5.2018 !

Fonik vo Svite
Svit je mojím rodným mestom. Žijem
tu už pár rokov a zamýšľal som sa nad
tým, čo mi tu chýba. Dospel som k myšlienke malého obchodíka s mobilnými
telefónmi, ktorý bude ponúkať servis či
predaj mobilného príslušenstva. Záujem
občanov ma podnietil myšlienku zrealizovať. Určite to nebolo jednoduché, ale
som rád, že som sa nevzdal. Obchodík sa
otvoril v budove bývalého Prioru oproti
papiernictvu. Dnes už obyvatelia nemusia chodiť do Popradu a milá, vždy usmiata predavačka zlepší deň azda každému,
kto nás navštívi. 		
IB
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA

MANŽELSTVO UZATVORILI

Bruno Jakubec, František Pecha,
Samuel Chovan, Dávid Jusko,
Samuel Filip Šabľa, Andrej Bordáč,
Stela Repčáková

Anna Kubusová a Juraj Kostroš
Milota Fáberová a Dominik Gibala
Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás
učí žiť bez tých, ktorých sme milovali.
5. mája 2018 uplynul rok, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, dedko,
brat, svokor a švagor

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV

80 ROKOV

Ing. Ján Kuruc

Aurélia Neumeistrová
Ján Šoltys
Mária Sremaňáková
Pavol Baláž
Ružena Lacušová
Mária Šalingová
Katarína Štelbaská
Iveta Bulíková
Marián Schwab
Arpád Cziel
Magdaléna Šikorská
Marie Schönwiesnerová
Miroslav Alexaj

Helena Bednárová
Vladislava Maliňáková
Žofia Michnová
Pavel Horevaj

vo veku nedožitých 84 rokov.

75 ROKOV

90 ROKOV

Anna Gontkovičová
Magdaléna Markovičová
Jozef Štefanik
František Pado
Bernardína Točeková

Mária Ondirková

Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí ho poznali a nezabudli.
Manželka s rodinou

85 ROKOV
Oto Engler
Verona Ujčíková
Božena Dubielová
Helena Olečková

94 ROKOV
Helena Štelbaská

Dňa 24. 4. 2018 uplynul jeden rok,
čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec

Milan Oros.
S láskou spomínajú manželka
a dcéry s rodinami.

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Ján Medzihradský (61), Mária Králiková (86), Štefan Gancarčík (79),
Emília Puková (90), Mária Horvátová (86)
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.

4. mája uplynulo už 5 rokov
od smrti našej milovanej dcéry,
manželky a mamky

Aleny Blazoňovej,

Odišli ste tíško, niet Vás medzi nami,
v našich srdciach žijete stále spomienkami.

Čas plynie, ale spomienky
v nás ostávajú navždy.

S úctou si 18. mája 2018 pripomenieme
10. výročie úmrtia našej mamy a babky

Dňa 5. mája a 7. júna 2018 uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustili naši drahí

Márie Malikovej

Tatiana a Michal Šeligovci.

Jána Malika.

Kto ste ich poznali, venujte im prosím
spolu s nami tichú spomienku.

Kto ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú
sestra Darina s rodinou.

a 29. výročie úmrtia nášho otca a deda

ktorá nás navždy opustila vo veku 50 rokov.
Nikdy na ňu nezabudneme a prosíme aj vás,
ktorí ste ju poznali, aby ste jej venovali
tichú spomienku.
Ďakujeme.
„Neplačte, že som odišla.“
Smútiaca rodina

Dcéry a syn s rodinami
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INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE

Vo Svite sa tradícia
stavania májov stále dodržiava
Prelom mesiacov apríl a máj už tradične
patrí stavaniu májov. Aj keď táto milá tradícia v očiach súčasníkov stále viac upadá
do zabudnutia, na mnohých miestach
Slovenska sa stále nájdu mladí muži, ktorí tento zvyk udržiavajú pri živote. Inak
tomu nie je ani v našom malom mestečku.
Čo vlastne stavanie mája znamená
a čo ozdobený stromček symbolizuje? Máj
je od nepamäti symbolom zápasu života
so smrťou, symbolom na jar sa obnovujúcej prírody, hojnosti a dostatku plodov

a krmiva, a odtiaľ je už len krôčik k zaužívanému významu, ktorý sa najčastejšie
skloňuje v dnešnej dobe.
Ako každý rok, aj tentokrát sa vztýčili vo Svite 3 vysoké máje. Chlapci a muži
z FS Jánošík a FS Jánošík senior postavili
máj pred Kultúrnym domom v mestskej
časti Pod Skalkou, pred Domom kultúry
a v areáli Koliby vo Svite. Farebnými stužkami ich ozdobili deti z DFS Jánošíček. Za
každý postavený máj si folkloristi vyslúžili
fľašu pálenky od primátora. V areáli Ko-

liby sa odohral bohatý kultúrny program,
v ktorom účinkovali folklórne telesá pôsobiace na území mesta, a to DFS Jánošíček,
FS Jánošík, FS Jánošík senior, ĽH Bystrianka. Po zapálení vatry primátorom čakal na
prítomných darček v podobe vystúpenia
ľudovej hudby Slovenského olympijského domu - Ján Hurajt, Tomáš Koky a Ján
Fronc. Počasie celý deň prialo a veríme,
že dobrá atmosféra a spontánna zábava
vyčarila úsmev spokojnosti na tvárach
všetkých.
			
-red-

Seniori brigádovali
Staršia generácia občanov nezvykla
robiť niektoré činnosti len na základe
objednávok či peňažných hotovostí, ale
radi pomohli i brigádnickou činnosťou.
Takou boli v minulosti investičné akcie Z,
ale i brigádnická výpomoc v podnikoch
či meste pri udržiavaní športovísk, pracovísk a iných objektov.

Brigáda na cintoríne

Akcie Únie žien

Únia žien Svit - Pod Skalkou zorganizovala prvý ročník súťaže pre deti „Canada
má talent“. Zúčastnené talenty predviedli
spev, tanec, hru na klávesy a predniesli
poéziu. Za doprovod ďakujeme pánovi
Petrovi Čapó, ale i všetkým zúčastneným.
Na konci apríla Kultúrny dom Pod Skalkou ožil. Členky ÚŽ, ktoré tam trávia veľa
času, sa pustili do jarného upratovania.
Poďakovanie patrí organizáciám, ženám,
deťom i každému, kto sa zúčastnil a priložil ruku k dielu, rovnako aj TS za zabezpečenie kontajnera.
Jana Bobulová
ROČNÍK XVII - MÁJ 2018

V poslednej dobe sa tieto aktivity vytratili. Nahradili ich mechanizmy, ktoré aj
s pracovníkmi poverenými sa o objekty starať na to nestačia. Primátor mesta a riaditeľ
TS Svit sa obrátili na Jednotu dôchodcov
vo Svite so žiadosťou o pomoc pri zorganizovaní brigády na cintoríne, ktorý zásluhou
mesta prechádza modernizáciou a vylepšením podmienok pre pozostalých.

Dobre odvedená práca
19. apríla bolo možné v dopoludňajších hodinách vidieť väčší pohyb seniorov na cintoríne, ktorí upratali, pohrabali a pozametali všetko, čo
bolo potrebné. Výsledkom bola nielen spokojnosť seniorov s odvedenou prácou, ale i primátora Miroslava

Škvareka. Brigáde venoval pozornosť
i riaditeľ TS mesta Daniel Čendula, ktorý pre seniorov zabezpečil pitný režim
a pri chutnom obede od primátora mesta v Kolibe s nimi podebatoval. Medzi
brigádnikov prišiel aj vedúci cintorína
Ľ. Čuban, ktorý so svojimi pracovníkmi
pripravil náradie.
Bola to pekná akcia, ktorej prialo aj slnečné počasie. Text a foto: M. Jurčák
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n 15. apríla prijala hliadka MsP oznámenie o vyvierajúcej vode na cestnej komunikácii pri západnom oplotení miestneho
cintorína. Hliadka po príchode na miesto
nahlásila poruchu na dispečing vodárenskej spoločnosti a následne miesto ozna-

ku, príslušníci MsP čítačkou mikročipov
zistili, že je začipovaný a v Centrálnom
registri spoločenských zvierat zistili jeho
majiteľku, ktorá bola následne kontaktovaná a príslušníci MsP jej psíka osobne
odovzdali.

Z denníka Mestskej polície

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,- EUR.
MsP Svit

n 5. apríla v neskorých nočných hodinách prijala hliadka MsP telefonické
oznámenie obyvateľa, ktorý sa sťažoval
na hlasno pustenú hudbu na prízemí
jedného z bytov. Hliadka po príchode
na miesto identifikovala podnájomníka

bytu, z ktorého sa hluk šíril a upozornila
ho na neskorú nočnú hodinu. Vec bola na
mieste vyriešená.

čila páskou z dôvodu zamedzenia prechodu chodcov a automobilov cez dané
miesto.

n 6. apríla hliadka MsP Svit v rámci mimoriadnej akcie zameranej na kontrolu
dodržiavania povinností držiteľov psov
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svit, ktorým sa upravujú podmienky
držania a chovu psa v meste, zistila občianku mesta Svit, ktorá vlastnila psa viac
ako jeden rok a neprihlásila ho na MsÚ,
čím sa dopustila priestupku, ktorý bol následne vyriešený.

n 17. apríla hliadka MsP na základe oznámenia zistila na stanici SAD ženu, ktorej
prišlo nevoľno. Na miesto bola okamžite
privolaná osádka RZP, ktorá ženu previezla sanitným vozidlom do NsP v Poprade.

n 8. apríla vo večerných hodinách prichytila hliadka MsP 2 mužov pri krádeži
posypového materiálu na základe oznámenia občana mesta. Priestupok bol na
mieste vyriešený.

n V sobotu 21. apríla 2018 príslušníci
MsP Svit regulovali dopravu pri RK kostole, kde sa uskutočnilo podujatie pod
názvom Modlitby Matiek, na ktorom sa
zúčastnilo viac ako 1 400 veriacich.
n 24. apríla priniesol občan na MsP vo
Svite psíka - yorkshirského teriéra. Uviedol, že ho našiel zatúlaného pri rieke Poprad. Keďže nemal identifikačnú znám-

Rekonštrukcia Mestského kamerového systému
Rekonštrukcia Mestského kamerového systému v meste Svit napreduje. Po zásadnej rekonštrukcii systému v roku 2017, sa kamerový systém v prvom štvrťroku 2018 rozšíril aj na
ďalšie záujmové objekty a miesta nielen v meste Svit, ale aj jeho mestskej časti Pod Skalkou. Celkový počet kamier nainštalovaných na území mesta sa tak rozšíril na 21.
V súčasnosti Mestská polícia mesta Svit monitoruje: parkoviská pred AB Chemosvit,
parkoviská pred budovou Spolcentrum, križovatku ciest SNP-Mierová pri nákupnom centre LIDL, križovatku ciest SNP-Štúrova pri nákupnom centre A1, areál MŠ Pod Skalkou, Ul.
Priečnu – OC Jednota - zastávka MHD, parkovisko vedľa MsÚ, časť Ul. Štúrovej - Autobusová stanica - park, časť Ul. Hviezdoslavovej po Ul. Štúrovu, parkovisko pred Bytovým podnikom a Slovenskou poštou, vstup do Slovenskej pošty - VÚB banky a Bankomat pri VÚB a.s.,
západnú stranu Kultúrneho domu, MŠ Mierová - ihrisko, futbalové ihrisko na ZŠ Mierová,
križovatku Ul. Štúrovej a Jilemnického – oproti DOS-ke, vjazd do mestskej časti Pod Skalkou - križovatku Železničnej ulice s cestou 1/18, časť Ul. Kpt. Nálepku a parkoviská pred
nájomnými bytovkami, časť Ul. Komenského a športové ihrisko na ZŠ Komenského. MsP

FALKE vo Svite

Tento rok si vo Svite pripomíname dôležitú udalosť. Pred 120 rokmi sa narodil
zakladateľ mesta Svit Ján Antonín Baťa.
Baťovská tradícia má vo Svite dodnes hlboké korene.
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Možno ste nevedeli, ale s viac ako 120
ročnou tradíciou sídli vo Svite aj rodinná
spoločnosť FALKE Slovakia, s.r.o. Kdesi na
úplnom začiatku stál malý výrobca dáždnikov Franz - Falke Rohen. Keďže mu leto
prinášalo menšie zisky, aby uživil svoju rodinu, musel nájsť iné riešenie. To sa mu ponúklo pri pohľade na manželku, ktorá plietla pančuchy pre rodinu večer pri kozube.
V roku 1895 už stála v Schmallenbergu
prvá pletiareň. Dodnes tam sídli centrála
spoločnosti. Žiadne vlastné peniaze vo
vrecku, len veľa usilovnosti a životného presvedčenia stálo za zrodom dnes
úspešnej firmy.
Pri svojej expanzii sa potomkovia Fran-

za Falke rozhodli nadviazať na hlboké korene a idey, ktoré tu zasadil Ján Antonín
Baťa a v roku 2010 rozbehli ďalší úspešný
príbeh v zatiaľ prenajatých priestoroch
priemyselného areálu vo Svite.
FALKE na Slovensku dnes zamestnáva
viac ako 450 zamestnancov. Okrem Slovenska a Nemecka má zastúpenie v ďalších krajinách - a to v Portugalsku, Srbsku,
Taliansku a Tunisku.
Medzi pravidelných zákazníkov patrí aj
bývalý americký prezident George Bush.
Spoločnosť má za sebou spoluprácu
s veľkými dizajnérmi ako Giorgio Armani,
Chriastian Dior a Franco Moschino. Okrem
ponožiek značky FALKE, Esprit a Burlington vyrába aj kvalitný textilný tovar napr. obleky, kravaty, funkčnú bielizeň
a iné.
IM, foto: www.falke.com
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠPORTU

Podvihorlatský maratón
Maratónci sa vydali na trať dlhú 42 km,
ktorá viedla ulicami Michaloviec a okolo vodnej nádrže Zemplínska Šírava.
Z 82 prihlásených z rôznych oblastí Slovenska, Ukrajiny, Česka, Ruska a Maďarska klasifikovali v cieli 69 pretekárov. DB

O putovný pohár primátora mesta Svit
Hasiči si každoročne pripomínajú sviatok svojho patróna sv. Floriána uskutočnením viacerých akcií, aby priblížili svoju
činnosť verejnosti. Pod Tatrami bol jednou z nich 27. ročník súťaže hasičských
družstiev O putovný pohár primátora
mesta Svit. Súťaž sa konala 29. 4. 2018.
Bola prvou z osemnástich súťaží zaradených do 24. ročníka Podtatranskej hasičskej ligy. Primátor mesta Svit Miroslav
Škvarek privítal všetkých prítomných
a zaželal im úspešnú sezónu. Za Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR sa prihovoril
člen prezídia DPO SR Marián Rušin.

Medailové priečky
V náročnej súťaži v požiarnom útoku
do kopca pri Kolibe dosiahla najlepší čas
medzi mužmi Štrba (21,82 s). Domácemu
Svitu patrila druhá priečka. Tretie miesto
obsadilo Spišské Bystré II. Spomedzi žien
sa najlepšie darilo Štrbe (31,27 s).
S kopcom sa popasoval i hasičský dorast, kde medzi dorastenkami bola taktiež najlepšia Štrba (32,35 s) pred obcou
Spišské Bystré, Spišskou Sobotou a Gánovcami.

Medzi dorastencami obhájili prvenstvá z rokov 2016 a 2017 Gánovce a Putovný pohár primátora mesta Svit získali
natrvalo. Druhým miestom prekvapil
mladý tím z Batizoviec. Tretia skončila
Spišská Sobota.

Odovzdávanie cien
Najlepším družstvám odovzdal ceny
okresný veliteľ DPO SR Poprad František
Kundis a predseda DHZ Svit Jozef Višňovský ml. za organizátorov súťaže. Náročná
súťaž bola v tohtoročnej sezóne ďalšou
z piatich desiatok súťaží, ktoré organizuje DPO SR Poprad v spolupráci s Dobrovoľnými hasičskými zbormi pre hasičské
družstvá dospelých, dorastu i žiakov.
Zúčastnené hasičské tímy si podľa
umiestnenia pripísali prvé body do tabuľky 24. ročníka Podtatranskej hasičskej
ligy.
Vďaka patrí Mestskému úradu vo Svite
a primátorovi mesta Miroslavovi Škvarekovi za aktívnu pomoc a podporu, bez
ktorej by sa akcia mohla len veľmi ťažko
uskutočniť.
Ondrej Klimo

Úspech malých basketbalistov
Malé medvede BKM Iskra Svit bojovali na medzinárodnom turnaji v Ostrave.
V silnej konkurencii sa kategória chlapcov U13 pod vedením trénerky Michaely
Drobnej dokázala presadiť. Okrem nových zážitkov a skúseností si odniesli aj
strieborné medaily.

Náročné zápasy
Dvanásť a trinásťroční Sviťania sa medzinárodného basketbalového turnaja
Easter tournament Ostrava 2018 zúčastnili prvýkrát. „Zápasy boli náročné,
pretože sme mali v skupine kvalitných
súperov. Najťažším stretnutím bol duel
s Maďarskom, kde boli fyzicky silnejší
hráči a o víťazovi sa rozhodlo až v posledných sekundách zápasu. Bola to asi
najväčšia basketbalová škola, akú sme
túto sezónu mohli dostať,“ vyjadrila sa
trénerka Michaela Drobná.
ROČNÍK XVII - MÁJ 2018

Spokojnosť s predvedenou hrou
Víťazstvá v rozhodujúcich zápasoch
im zabezpečili boj o zlaté medaily. Opäť
sa prejavila obrovská bojovnosť basketbalistov. „Vo finále sme odohrali veľmi
ťažký zápas s domácou Ostravou. Bolo
ťažké ubrániť dvoch hráčov, ktorí boli
od nás aj o dve hlavy vyšší. Chalani sa
však nevzdávali a bojovali do poslednej
minúty,“ prezradila Drobná a dodala, že
hoci rozhodujúci zápas prehrali, z turnaja
odchádzali spokojní s predvedenou hrou.

Výsledky:
Muži od 60 rokov: 7. František Gallik
Ženy od 50 rokov: 1. Danica Božová (bez
rozdielu veku tretia žena, spolu s mužmi 18.)
Lacno predám garážovú bránu,
lamelovú, rolovaciu, hnedú na otvor
cca š 250 cm, v 210 cm.
Tel. kontakt: 0904 808 586.
nové návody. Bolo to veľmi inšpiratívne
a z Ostravy si odnášame obrovskú skúsenosť,“ uzavrela mládežnícka trénerka
s tým, že si jej družstvo vybojovalo i postup na Majstrovstvá Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v druhej polovici
mája v Handlovej.		
DP

Obrovská skúsenosť
V Ostrave sa stretli aj s doposiaľ neznámymi tímami. Turnaj bol pre nich
obrovským prínosom. „Turnaj hodnotím
veľmi pozitívne. Každé družstvo hralo
iný štýl basketbalu. V každom zápase
sme museli riešiť iné situácie a hľadať
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Pre basketbalistov Iskra Svit sa sezóna opäť po roku skončila
pred semifinálovými bránami. Tentokrát to však bol tuhý boj
„Podtatrancov“, o osude rozhodoval až piaty štvrťfinálový zápas.

Môj dom, môj hrad
Tri pocity

Sen ostal ilúziou

„Medveďom“ sa vo štvrťfinále postavil do cesty víťaz Slovenského pohára
KB Košice. Papierovo najvyrovnanejšia
séria naplnila svoje predpoklady, ani
v jednom prípade sa nepodarilo zvíťaziť
hosťujúcemu celku. „Rozdelil by som to
na tri pocity. Prvý je ten, s ktorým sme
išli do ligy po prípravných zápasoch.
Myslím si, že ak by nám niekto povedal,
že takto skončí sezóna, neverili by sme.
Z tohto pohľadu musíme byť spokojní,
ako sa sezóna vyvíjala a ako dopadla.
Druhý je ten, ktorý sme zažili po piatom
zápase, ktorý bol spojený so smútkom
a pocitom, že sme boli veľmi blízko
k veľkému úspechu. Tretím je pocit zo
záveru sezóny a hlavne z domácich
playoff zápasov, v ktorých sme prvýkrát
hrali úplne kompletní a to, ako sme sa
v nich prezentovali, bol zážitok. Boli
to výkony plné energie a srdca a každý
z tímu ťahal za jeden povraz. Vypredaná Iskra aréna sa bavila basketbalom
a super atmosféru si zapamätáme ešte
dlho,“ hodnotil sezónu tréner Iskry Michal Madzin.

Beznádejne vypredaná Iskra aréna
hnala vo štvrťfinále svojich miláčikov
vpred, tí sa im odvďačili dvoma víťazstva-

mi nad neskorším finalistom. Aj vonku
sa Sviťania dočkali výraznej podpory, no
v Angels aréne sa radovali basketbalisti
Košíc. Konečné šieste miesto je možno
z tabuľkového pohľadu neúspechom,
no Iskra už druhý rok ukázala, že patrí
k užšej slovenskej basketbalovej špičke.

„V playoff sme bojovali do posledných
chvíľ, vydali sme zo seba všetko. Aj keď
nám postup ušiel, sezónu sme skončili
so zdvihnutými hlavami. Mali sme svoj
tímový sen, ten však ostal snom,“ dodal
tréner Svitu.

Čo prinesú najbližšie týždne?
Prípravu na ďalší súťažný ročník, v ktorom by „medvede“ radi nadviazali na to,
čo vedenie klubu odštartovalo dva roky
dozadu, a to baviť ľudí basketbalom,
dosahovať dobré výsledky a zapĺňať
Iskra arénu. „Mali sme individuálne veľmi dobrých hráčov. Boli dobrí aj mimo
ihriska, to je častokrát rovnako dôležité.
Tím sa postupne dával dokopy a stával
sa počas sezóny pravým tímom. Bol by
som veľmi spokojný, ak by sme mohli
s rovnakým kádrom pôsobiť aj v novej
sezóne. Či je to reálne, to sa ukáže až
v najbližších týždňoch a mesiacoch. Aj
z nášho pohľadu, ale myslím si, že aj celkovo, bola táto sezóna divácky atraktívna. Bolo veľa zápasov, počas ktorých sa
dalo baviť basketbalom. To pomáha napĺňať haly a možno aj prilákať viac detí
k basketbalu. V mužskom basketbale
musí do seba zapadnúť viacero vecí,
aby mohla byť celá sezóna úspešná.
Najdôležitejšia robota sa začína práve
v tomto období. Skladba kádra je kľúčovou ku konečnému výsledku sezóny,“
uzavrel Madzin.
JD

2. ročník ALS Memoriálu Jána Svočáka
Týždeň pred Veľkou nocou sa vo Svite
stretlo viac ako 300 bežcov, aby behom
podporili troch jednotlivcov s ťažkým
svalovým ochorením - 3-ročnú Máriu z Vikartoviec, 19-ročného Dáriusa z Prešova
a 22-ročného Radovana z Trebišova.

Výkony bežcov
Onecelú hodinu a 37 minút po štarte
dobehol do cieľa Patrik Milata z Elite team
OCRA. Prvá žena, Michaela Kucháriková
z AC Kriváň Liptovský Mikuláš, dobehla
do cieľovej rovinky necelé dve hodiny
po štarte a obsadila celkové 19. miesto.
Z domácich bežcov obsadil 3. miesto
v kategórii nad 40 rokov Marek Kačmarčík, Danica Božová zvíťazila v kategórii
nad 50 rokov a Vladimír Zima dobehol
na 3. mieste v kategórii nad 60 rokov.
Počasie bežcom prialo, ale vrstva snehu
v lesoch dala zabrať aj ostrieľaným pretekárom. Prudké zbehy boli miestami zľadovatené a technicky veľmi náročné.

Každá pomoc je dôležitá
Charitatívny beh podporilo množstvo
spoločností, jednotlivcov, samospráv, ale
aj viac ako 30 dobrovoľníkov, vďaka ktorým sa podarilo vyzbierať celkovo 4 038 €.
Finančné prostriedky sa prerozdelili
Márii na rehabilitačný pobyt, Dáriusovi
na sprchovacie lôžko a Radovanovi na
polohovateľnú posteľ. Poďakovanie za
podporu patrí všetkým zúčastneným
dobrovoľníkom, bežcom a sponzorom,
špeciálne Nadácii ČSOB a Nadácii pre
deti Slovenska v spolupráci s poisťovňou
Dôvera. Bežci priniesli k registrácii aj vyše
200 kg vrchnáčikov z PET fliaš pre malú
Sabinku. Zbierame ich celoročne a pridať
sa môžete aj vy, pretože i takto symbolicky sa dajú robiť veľké veci, o čom svedčí
už vyše 56 ton vyzbieraných vrchnáčikov
(11 660 €), ktoré mohli rodičia Sabinky
použiť na liečbu. Viac informácií na www.
sabinka.sk.

Zber smetí
Momentálne prebieha sezóna našich
„smeťozberov“. Ak chcete pre naše mesto
a prírodu urobiť niečo aj vy, na stránke
behamsrdcom.sk sa dozviete viac o čase
a mieste organizovania najbližšieho zberu smetí.		
Športuj srdcom o.z.
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