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Mestské zastupiteľstvo Svit:

Nové byty i pracovné miesta

Ako vždy, aj tentokrát úvod 10. riadneho zasadnutia poslancov
patril hlavnému kontrolórovi J. Mezovskému, ktorý predložil
informáciu o vykonaných kontrolách, vybavovaní sťažností a petícií a o plnení uznesení za uplynulý rok. Počas roka 2015 bolo
prijatých celkom 158 uznesení, do plnenia v tomto roku sa ich
presunulo 28.

Editoriál

Čo nového

Dnes dostávate do rúk 1. tohtoročné číslo našich novín. Mimochodom, je to už ich 15.ročník. Štrnásť rokov pravidelne
prichádzame do vašich domácností v nádeji, že zvyšujeme vašu informovanosť o živote nášho
mestečka. Naše periodikum
prešlo zákonitým vývojom –
jeho rozsah z pôvodných ôsmich
strán dnes narástol na 16 až 20.
Pribudli rubriky a i tento rok sme
sa rozhodli prísť s niečím novým.
Veríme, že ste postrehli novú
„hlavičku“, ktorá je grafickým
pripomenutím histórie mesta.
Po EKO okienku budeme pravidelne prinášať aj editoriál a v rubrike „Športovec roka“ prezentovať našich úspešných športovcov.
Uplynul rok od nástupu nového vedenia mesta, a tak je iste
aktuálny pohľad na to, čo sa mu
podarilo, resp. aké sú jeho najbližšie smelé plány – tejto rekapitulácie sa zhostil náš primátor.
Veríme, že opäť privítate užitočnú pomôcku do každej domácnosti – cestovné poriadky.
Nuž, a my by sme zas radi privítali vaše podnety a názory na
čokoľvek, čo vás v našom meste
trápi alebo teší.
Najbližšie vyjdeme až po parlamentných voľ bách, a tak si dovoľujeme pripomenúť vám toto
vaše občianske právo. Je toľ ko
dôvodov, aby sme sa takýmto
spôsobom vyjadrili, že akákoľvek únava, či pesimizmus z politiky by mali tomuto právu ustúpiť. Dovidenia pri urnách 5.
marca 2016!
-vž-

Poslanci schválili návrh zmeny
Územného plánu mesta Svit (ďalej ÚPM) v lokalite Štefánikova
ulica, garáže pri futbalovom štadióne. Prerokovali návrhy na odsúhlasenie zmeny ÚPM v 8-ich lo-

kalitách mesta ako celku a súhlasili
so začatím procesu obstarávania
zmeny ÚPM. Poverili primátora
mesta odsúhlasiť zadanie zmeny
ÚPM Svit v lokalitách Mesto 2016.
Keďže zo Stavebného zákona
a príslušnej mestskej vnútornej
smernice vyplýva povinnosť najmenej raz za štyri roky preskúmať
schválený Územný plán, poslanci
súhlasili so začatím procesu preskúmavania tohto významného
(Pokrač. na 2. strane)

DNES V ČÍSLE

CESTOVNÉ
PORIADKY!

n Ročný odpočet

a priority mesta
Svit - str. 5-7.
n Čo nové v školách - str.11
n Mestský karneval - str. 9.
n EKO okienko
13.
n Winter Spartan
Race Svit 2016
- 20.

Dôstojné otvorenie plesovej sezóny vo Svite

Týždeň po Plese v Opere, ktorý sa konal v Bratislave, otvorila sa plesová sezóna aj v
našom meste 1.plesom primátora mesta Svit. O túto udalosť je každoročne veľký záujem a tak i tentokrát bola kaviareň Spolcentra plesajúcimi pármi zaplnená. € str. 13

Sviťanov stále pribúda!

K 1. 1. 2015 sme v našom meste evidovali 7 612 obyvateľov. Počas roka zomrelo 66
občanov (o 26 menej ako v roku 2014), narodilo sa 76 detí(o 11 viac ako v roku
2014). Do Svitu sa v roku 2015 prisťahovalo 133 nových obyvateľov a odsťahovalo
112, takže k 1. januáru 2016 evidujeme 7643 obyvateľov, z toho je o 311 žien viac
ako mužov.
Aj tentokrát sme nazreli do evidencie narodených detičiek a zistili, aké mená im dávajú
rodičia najčastejšie. U chlapcov sú to Lukáš
a Oskar a u dievčat Adela, Barbora či Alexandra. Objavujú sa tam neustále i mená v na-

šich končinách nezvyčajné – Wiliam Erhard,
Melisa, Elizabeth, Arminius, Mia. A ešte jedna
zaujímavosť – v roku 2015 sa narodilo o 10
dievčat viac ako chlapcov.
-vž-
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Mestské zastupiteľstvo: Nové byty i pracovné miesta
(Dokonč. z 1. strany)
dokumentu, ako i Územného projektu zóny
sídliska “E“.
Vlastníci bytov v bytovom dome na ul.
Kpt. Nálepku s. č. 943 požiadali o odkúpenie časti pozemku o výmere 6 m2 v súvislosti so zámerom vybudovania prístupového chodníka ku garážam a parkovisku.
Poslanci im predaj pozemku odsúhlasili za
cenu 3,32 €/m2.
Schválený bol aj Dodatok č. 1 k Zmluve
o výkone funkcie a odmeňovaní členov
Dozornej rady Bytového podniku Svit,
s.r.o.
Dôležitým bodom zasadnutia bol plán
investičných priorít na rok 2016 a rozpočtové opatrenie 2/2016 na zabezpečenie financovania realizácie interiérového výťahu v budove MsÚ (45 tisíc eur)
a sanácie suterénu 36-bytového nájomného domu na ul. Fraňa Kráľa – oproti
Zdravotnému stredisku (89 tisíc eur). Následne schválili kompetenciu primátora rozhodnúť podľa naliehavosti potreby realizácie jednotlivých investičných akcií v zmysle
schváleného plánu. Zoznam priorít je na
str. 6.
Z dôvodu úvodného ceremoniálu Majstrovstiev sveta v love rýb udicou, ktorý
sa vo Svite bude konať 26.mája 2016 odsúhlasili zmenu termínu zasadnutia MsZ na
stredu 25. mája 2016.
Poslanci schválili zmenu uznesenia č.
98/2015, ktorým sa schválil predaj CO
krytu v bytovom dome na ul. Kpt. Nálepku
č.133 o spoluvlastnícky podiel na pozemkoch pod týmto domom.
Rozpočtové opatrenie č.1/2016 rieši
zmeny rozpočtu po pridelení účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
EÚ a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel – poslanci ho
odsúhlasili.
Súkromnej základnej umeleckej škole
Fantázia schválili dotáciu pre rok 2016
vo výške 168 776,-eur, vyplácaná bude 1/12
mesačne, v závislosti od pripísania podielových daní na účet mesta.
Od 1. 9. 2015 je v sieti škôl a školských
zariadení SR zaradená aj Súkromná materská škola Kidsfun so sídlom na Hviezdoslavovej ulici. Financovaná je ako originálna kompetencia cez podielové dane

mesta. Z tohto dôvodu jej poslanci schválili
pre rok 2016 dotáciu vo výške 18 779 eur,
poskytovať sa bude 1/12 mesačne.
Uznesením č.119/2015 bola schválená
generálna oprava vozidla ŠKODA 706 –
cestného sypača (69 tisíc eur). Minuloročný
rozpočet na tento účel počítal len s čiastkou
19 623 eur a tak poslanci schválili rozpočtové opatrenie vo výške 49 377 eur pre
Technické služby na finančné krytie tejto
opravy. Vozidlo je už zaradené v plnej prevádzke.
Poslanci vzali na vedomie hospodárenie
mesta za obdobie 1-11/2015 a správu
o kontrolnej činnosti Dozornej rady BP Svit
s.r.o.
Primátor informoval o príprave podpisu
Zmluvy o partnerstve s mestom San Lorenzo in Campo v Taliansku. Tento slávnostný akt sa má uskutočniť 23.februára
2016 vo Svite. Keďže z objektívnych príčin
budúcich talianskych partnerov k podpisu
nemohlo dôjsť v minulom roku, bolo potrebné schváliť predĺženie termínu príslušného uznesenia, čo sa i stalo.
Jedným z najvýznamnejších dokumentov
mesta je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý okrem iného plní
aj jeden zo základných princípov politiky
Európskej únie – programovanie a zvyšuje
šance pre získanie finančnej podpory na
realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov. Ide o “živý“ dokument, ktorý sa podľa
naliehavosti a potreby dá dopĺňať a meniť.
Poslanci ho schválili.
V bode interpelácie zaznela len jedna –
od poslanca F. Drozda, ktorý žiadal odpoveď na otázku, aké boli dôvody a postupy
pri celkovom uzatvorení prevádzky Materskej školy na Mierovej ulici vo Svite v období vianočných prázdnin. Na túto interpeláciu mu bude zaslaná písomná
odpoveď.
Primátor po tomto bode predložil informácie o situácii s prestavbou budovy bývalého internátu SPŠ chemickej na nájomný bytový dom. Tento projekt už
schvaľovali poslanci ako zámer na júnovom
zasadnutí 2015. Poslanci teraz dostali konkrétnejšie informácie. V dome bude 84 bytov - jeden až trojizbových, na prízemí budú
aj komerčné priestory na prenájom, priemerná podlahová plocha bytových jednotiek je prepočítaná na 46,94 m2, financo-

vaný bude formou dotácie z Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR, úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a vlastných prostriedkov mesta. Po rokovaniach s vlastníkom budovy – spoločnosťou TIRAXIM s.r.o Bratislava by mal byť
termín ukončenia rekonštrukcie koniec roka
2016. Pre získanie prostriedkov na tento
veľ ký projekt poslanci odsúhlasili potrebné
rozsiahle uznesenie (jeho plné znenie je na
webovej stránke mesta).
Primátor M. Škvarek následne informoval prítomných o viacerých udalostiach
a rokovaniach. Vedenie mesta na čele s primátorom aktívne vstupovalo do rokovaní
so zástupcami nadnárodnej spoločnosti
NISSENS SLOVAKIA, s.r.o., ktorá v areáli
za AB Chemosvitu plánuje začať s novou
prevádzkou na výrobu chladiacich technológií pre automobilový priemysel, spoločnosť uvažuje do roka vytvoriť okolo 120
nových pracovných pozícií. Z Bruselu nám
došla priaznivá odpoveď na žiadosť o dotáciu na Komunitný festival 2016 – nášmu
mestu odsúhlasili 10 tisíc eur, ktoré pomôžu túto akciu realizovať vo väčšom
a kvalitnejšom rozsahu – konať sa bude
29.4.-1.5.2016.
Primátor oficiálne informoval poslancov
a prítomných, že v nastávajúcich parlamentných voľ bách kandiduje do parlamentu za stranu SNS na 24. pozícii. Informácie ohľadom volieb ale i o podpise
zmluvy medzi Energochemom, a.s. a Bytovým podnikom nájdete v samostatných
článkoch tohto vydania (s. 3).
V závere J. Babčák vyslovil nespokojnosť
s vianočnou výzdobou mesta. Primátor prisľúbil pripraviť projekt na koncepčné riešenie tejto výzdoby do budúcna. S poslancami sa podelil o príjemnú skutočnosť –
bol na rokovaní s prednostom správy majetku železníc SR na našej železničnej stanici
a našiel ju vyčistenú, vymaľovanú a zrenovovanú do krásy. Je to vynikajúci akustický
priestor, kde by sa dali organizovať rôzne
kultúrne aktivity – Železnice SR sa tomu
nebránia, naopak-prisľúbili pomoc.
Zasadnutie ukončilo poďakovanie viceprimátora I.Zimu všetkým, ktorí prispeli
k úspešnému priebehu podujatia Winter
Spartan Sprint a zviditeľneniu nášho Svitu.
-vž-

Znečistenie ovzdušia malým zdrojom - oznámenie údajov za rok 2015
Podľa § 6, ods.4 a § 8 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov,
Mestské zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie /VZN/ mesta Svit č. 3/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia,
ktoré nadobudlo platnosť dňa 24. apríla 2014.
Poplatok podľa VZN platia
právnické a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie,
ktoré prevádzkujú malé zdroje
znečistenia. Sú nimi stacio-

nárne zariadenia na spaľovanie
palív s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW s výnimkou
lokálnych kúrenísk v bytoch,
bytových domoch, rodinných

domoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu, ktoré majú
tepelný príkon do 50 KW a nie
sú využívané na podnikateľskú
činnosť.
Prevádzkovateľ malého zdroja oprávnený na podnikanie je
povinný oznámiť každoročne
do 15. februára MsÚ vo Svite
úplné a pravdivé údaje potrebné na určenie výšky poplatku, podľa skutočnosti uply-

nulého roka.
Za nesplnenie povinnosti
v označení údajov uloží mesto
prevádzkovateľovi malého
zdroja znečistenia pokutu do
663,88 eur.
Tlačivá na stiahnutie sú prístupné na internetovej stránke
Mesta Svit a MsÚ Svit, kanc.
č. 134, Hviezdoslavova 269/
33, 059 21 Svit.
-red-
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Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva
a Mestskej rady vo Svite v roku 2016
MESIAC

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

ZASADNUTIE MsZ

28.01.2016 o 15.30
25.02.2016 o 15.30
31.03.2016 o 15.30
28.04.2016 o 15.30
25.05.2016 o 15.30
23.06.2016 o 15.30
29.09.2016 o 15.30
27.10.2016 o 15.30
16.11.2016 o 15.30
15.12.2016 o 15.30

ZASADNUTIE MsR

18.01.2016 o 15.30
15.02.2016 o 15.30
21.03.2016 o 15.30
18.04.2016 o 15.30
16.05.2016 o 15.30
13.06.2016 o 15.30
19.09.2016 o 15.30
17.10.2016 o 15.30
07.11.2016 o 15.30
05.12.2016 o 15.30
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VOĽBY DO NR SR
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú
konať v sobotu 05. marca 2016 od 7.00 do 22.00
hodiny
Miestom konania volieb podľa vášho trvalého pobytu je volebná miestnosť:
pre okrsok č. 1 - Dom kultúry, Námestie J. A. Baťu 198/1
pre okrsok č. 2 - ZŠ, Mierová 232/134
pre okrsok č. 3 - ZŠ, Mierová 232/134
pre okrsok č. 4 - Zasadačka nad poštou, Štúrova 275/86
pre okrsok č. 5 - ZŠ, Komenského 221/2
pre okrsok č. 6 - Dom kultúry Pod Skalkou, Ul. priečna
501/2
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho
preukazu.

Oznámenia o čase a mieste konania volieb
Podľa § 21 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „volebný zákon“), mesto doručuje najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb do každej domácnosti oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb,
volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy
hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred
hlasovaním preukazom totožnosti (ďalej len „oznámenie“).

Cena za teplo sa znižuje
V utorok 19. januára 2016 bola za prítomnosti primátora mesta
Svit Ing. Miroslava Škvareka a predsedu predstavenstva spoločnosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Ing. Vladimíra Baloga
podpísaná zmluva na rok 2016 o dodávke tepla. Zmluvu podpísali
riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Ferjanček a riaditeľka Bytového
podniku Svit, s.r.o. Ing. Dana Meriačová (na obr.).
Slávnostný akt, ktorému predchádzali rokovania obidvoch strán, sa
uskutočnil v zasadačke nového administratívno-prevádzkového objektu
spoločnosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.. Staré, pôvodné objekty
teplárne sa v súčasnosti búrajú.
Cena za teplo sa v roku 2016 zo strany CHEMOSVIT ENERGOCHEM,
a. s., pre občanov mesta opätovne zníži. Umožňuje to ústretová cenová
politika tohto tradičného výrobcu energií, ktorý najmä v posledných
rokoch aj napriek zložitej situácii v hospodárstve kráča cestou poskytovania kvalitných služieb bez navyšovania zisku za dodávky energií
pre sesterské firmy skupiny podnikov CHEMOSVIT a FINCHEM, ako
aj pre občanov mesta, kde firma sídli. Do ceny tepla významným spôsobom vstupujú aj výnosy z tzv. podporných služieb pre elektroenergetickú sústavu SR. Poskytovanie služieb tohto druhu prostredníctvom
sekundárnej regulácie výkonu, ako aj dodávky elektriny na krytie strát
v regionálnej distribučnej sústave patrí medzi hlavné aktivity podtatranského výrobcu energií. Počítačovo riadené energocentrum radia
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s., k najmodernejším výrobcom energií
v rámci strednej Európy. Poskytovanie sekundárnej regulácie na kogeneračných jednotkách je ojedinelé.
Primátor mesta Miroslav Škvarek ocenil veľmi dobrú komunikáciu
medzi mestom a vedením najväčšej spoločnosti na jeho území, ktorá
investuje do rozvoja a vytvára tak priestor aj na zamestnanosť. Obe
strany vyjadrili vôľu a predsavzatie aj naďalej rozvíjať dobrú spoluprácu
Mesta a spoločnosti.
-epo-, Foto: L. Mlynarčík

V súvislosti so zmenou legislatívy dochádza aj k zmene
v doručovaní oznámení –dostane ho každá domácnosť,
nie každý volič, neuvedú sa v ňom mená a priezviská
voličov - členov domácnosti, ale len adresa ich trvalého
pobytu tak, ako je uvedená v stálom zozname voličov
podľa § 9 ods. 3 písm. d) volebného zákona, a to názov
ulice, ak sa mesto člení na ulice a súpisné číslo alebo
orientačné číslo domu trvalého pobytu.
Ak je na adrese trvalého pobytu prihlásených viac voličov tvoriacich niekoľ ko domácností, mesto doručí na adresu ich trvalého pobytu len jedno oznámenie.
Mesto doručí oznámenie o čase a mieste konania volieb
na adresu trvalého pobytu bez ohľadu nato, či sa voliči
tvoriaci domácnosť v obci fakticky zdržiavajú alebo nie.
Občanov - voličov, u ktorých sa uvádza na doručovanie
písomností a na účely zápisu do zoznamu voličov ako
miesto trvalého pobytu adresa mestského úradu, informuje mesto o čase a mieste konania volieb spôsobom v
mieste obvyklým, najmä umiestnením tlačiva „Oznámenie
o čase a mieste konania volieb“ na úradnej tabuli mesta.
Poučenie:
Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom.
Od členov komisie dostane volič hlasovacie lístky
a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom.
V osobitnom priestore na hlasovanie jeden z hlasovacích
lístkov bez ďalšej úpravy vloží volič do obálky a následne
do volebnej schránky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta. Volič môže zakrúžkovať
poradové číslo najviac u štyroch kandidátov. Upravený
lístok vloží do obálky a následne do volebnej schránky.
Nepoužité hlasovacie lístky odloží volič do schránky na
nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky,
inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená
pokuta 33 eur.
-PB-
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EURÓPSKY KOMUNITNÝ FESTIVAL SVIT.KOM
Mesto Svit v spolupráci s miestnymi komunitami pripravuje
tento rok už druhý ročník komunitného festivalu s názvom
„SVIT.kom“, ktorý sa uskutoční v Dome kultúry a na Námestí J. A. Baťu v termíne 29.4. – 1.5.2016.
Komunitný festival v centre
mesta opäť vytvorí priestor na
prezentáciu komunít - mimovládnych organizácií v neziskovej zóne, ktorá inšpiruje, motivuje, zabáva, vzdeláva a otvára
diskusiu o možnostiach zlepšenia kvality života a miestneho
rozvoja vedeného komunitou.
Okrem neziskovej zóny bude
znovu vytvorený priestor aj pre
komerčnú zónu - pre predajcov
roľníckych prebytkov, súkromne hospodáriacich roľníkov, remeselných producentov
lokálnych potravín, ľudových

umeleckých remeselníkov či
slobodných umelcov (to bude
podliehať dôkladnému výberu
s ohľadom na pôvod, tradíciu,
kvalitu ponúkaných produktov)
za bohatého kultúrneho programu.
Novinkou roku 2016 je medzinárodný rozmer podujatia
prostredníctvom zapojenia
partnerských miest Knurówa
(PR) a Českej Třebovej (ČR) nakoľ ko Mesto Svit získalo na podujatie finančnú podporu z Európskej únie z programu
Európa pre občanov v rámci

opatrenia 2.1 Partnerské
mestá.
Hlavnou myšlienkou celého
podujatia bude okrem komunitnej činnosti aj európske občianstvo a rozvíjanie európskej
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identity. Zámerom organizátorov je zviditeľnenie priorít a cieľov Európskej únie a upriamenie pozornosti na jej aktivity
prostredníctvom diskusií s pozvanými europoslancami, predstaviteľmi Európskej únie, slovenského parlamentu, poslancami mesta a ďalšími pozvanými rečníkmi.
Touto cestou vyzývame všetkých remeselníkov, umelcov,
producentov potravín a mimovládne organizácie o aktívne
zapojenie sa do druhého ročníka SVIT.kom. Bližšie informácie o tomto festivale nájdete v
budove Mestského úradu
alebo na
maria.rusinova@svit.sk
Mgr. Mária Rušinová

Nový zamestnávateľ vytvorí vyše sto pracovných miest
Spoločnosť Nissens Slovakia, s.r.o., ktorá svoje pôsobenie
na Slovensku rozbehla už v roku 2004 v Čachticiach, aktuálne rozširuje svoju výrobu, pričom priestory pre svoje pôsobenie našla v meste Svit.
Pôvodne dánska spoločnosť
založená v roku 1921 Alanom
Nissenom v mestečku Horsens
sa zameriava na vývoj a výrobu
chladiacich komponentov pre
automobilový priemysel, ale aj
pre technologické chladiace
centrá. Firma sa venuje výrobe
a realizácii rozmanitých tepelných riešení pre rôzne podniky
po celom svete.
Aktivity Nissens sú rozdelené
do dvoch divízií. Prvá divízia s
názvom
“Coolingsolutions
(OEM)” sa venuje výrobe chladičov pre priestory. Druhá di-

vízia “AUTO division” spolupracuje na hybnej páke slovenskej ekonomiky – automobilovom
priemysle.
Nissens
Slovakia (Čachtice) je najväčší
závod tejto dánskej spoločnosti na svete, zamestnáva 550
zamestnancov. Menšia pobočka je v Číne, ktorá vyrába
hlavne pre miestny trh. Tretím,
rozbiehajúcim sa výrobným závodom je pobočka v USA. Rozšírením výroby v meste Svit
plánuje vytvoriť ďalších 120
pracovných miest.
Zástupcovia spoločnosti ešte

minulý rok v auguste oslovili
vedenie mesta Svit – primátora

mesta Ing. Miroslava Škvareka
s požiadavkou vytypovania
vhodných priestorov v rámci
mesta. Počas úvodných rokovaní s primátorom uviedli svoj
zámer vybudovať v meste Svit
prevádzku, ktorá by mala vo finálnej fáze zamestnávať približne 120 zamestnancov. Ide
predovšetkým o zamestnancov, špecialistov na zváranie v

ochrannej atmosfére a špecificky aj hliníka, pričom je dôraz
kladený na kvalitu vykonávaných prác. Zamestnancov si
spoločnosť mieni doškoliť tak,
aby spĺňali prísne kritériá na
kvalitu žiadanú od ich zákazníkov, predovšetkým automobilový priemysel.
Vedenie mesta sa aktívne
spolupodieľalo na rokovaniach,
ktorých výsledkom je dnes už
podpísaná zmluva medzi investorom a spoločnosťou Chemosvit, a.s. Na samotnú výrobu
bola Chemosvitom, a.s. prispôsobená nevyužívaná hala bývalej farbiarne. Spoločnosť Nissens Slovakia, s.r.o. plánuje
výrobu spustiť skúšobne v mesiaci marec.
-red-

ŠKOLA RODINNÝCH FINANCIÍ vo Svite

Mesto Svit sa zapojilo do grantovej výzvy s názvom Škola
rodinných financií (ŠRF), ktorú vyhlásila mimovládna organizácia Nadácia pre deti Slovenska.
Škola rodinných financií je na
Slovensku prvý komunitný
vzdelávací program zameraný
na finančné vzdelávanie s cieľom rozvíjať finančnú gramotnosť rodín, komunít, sociálne
slabších vrstiev a všetkých ľudí,
ktorá úzko súvisí so zamestnanosťou. Taktiež napomáha sociálnemu a finančnému začleneniu rodín a všetkých jej
členov do spoločnosti prostredníctvom zvýšenia dostupnosti
sociálno-finančného
vzdelávania a zlepšenia stability rodinného života.

Projekt mesta Svit s názvom „Rozumne utrácať,
múdro sporiť“ bol medzi
úspešnými žiadateľmi o grant
a teda mesto poskytne bezplatné finančné vzdelávanie sociálne znevýhodneným osobám v rozsahu 32 hodín.
Tento projekt bude prebiehať počas mája a júna 2016 a
uskutoční sa 16 stretnutí v
dĺžke trvania 2 hodiny na ZŠ
Mierová. Nosnými témami
budú napr.: hlavné zdroje príjmu, ako si hľadať prácu, ako
začať podnikať, dane a po-

platky, osobný a rodinný rozpočet, komunikácia s bankou,
efektívne sporenie, základy investovania a úvery, pôžičky,
splátky, exekúcie. Prebehnú aj

praktické aktivity ako simulácia
pracovného pohovoru a vytvorenie úspory z vlastného príjmu.

Písacie potreby a pitný režim
bude pre účastníkov zabezpečený zdarma.
Touto cestou by sme chceli
vyzvať všetkých záujemcov o
vzdelávací program ŠRF, aby sa
čím skôr prihlásili osobne v budove Mestského úradu, mailovo na maria.rusinova@svit,sk
alebo telefonicky na 052 7875
110, nakoľ ko je ich počet obmedzený na 25 ľudí.
Mgr. Mária Rušinová

Mesto Svit
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PRVÝ ROK PLNENIA SMELÝCH PLÁNOV JE ZA NAMI
Hlavné témy, ktoré si poslanci mestského zastupiteľstva a vedenie mesta vzali
za priority pre roky 2015-2018, predstavujú „malé“ programové vyhlásenie. Pri
tvorbe programu sme vychádzali z rámcových okruhov, ktoré boli prezentované
v rámci kampane komunálnych volieb na jeseň 2014.

Boli to predovšetkým snahy zadefinovať
to, čo mestu chýba, aby bolo prijateľným
miestom pre život všetkých skupín obyvateľstva:
• chceme vrátiť Svitu „cveng“, aby sa
opäť stalo príjemným, moderným a dynamickým mestom;
• chceme pomáhať mladým rodičom pri
výchove našej budúcej generácie (predškolská výchova, vzdelanie detí, centrá oddychu, športoviská, poradenstvo);
• chceme podporovať podnikateľov pri
tvorbe pracovných miest (snaha získať eurofondy a štátne zákazky pre rozvoj podnikania v našom meste, podporovať služby
a turizmus);
• chceme vytvárať dôstojné podmienky
pre život seniorov v príjemnom prostredí;
• chceme čistý a občanom dostupný
Svit;
• chceme, aby naše mesto bolo miestom, kde sa pri rannej káve alebo poludňajšom čaji stretnú všetci: mladší a starší,
deti a mládež, domáci, ale aj zahraniční
hostia.
Uvedené tézy boli pretransformované
do nižšie uvedených okruhov, ktoré máme
záujem naplniť počas volebného obdobia.
Ich spoločným znakom sú slová SPOLUPRÁCA a ZODPOVEDNOSŤ.
1. SAMOSPRÁVA
• zabezpečíme, aby každý občan, ktorý
príde do kontaktu s úradom, cítil, že úradník je tam na to, aby mu poradil alebo pomohol;
• zaručíme sa za to, aby v meste platilo:
„náš občan, náš partner“.
2. DETI, MLÁDEŽ A MLADÉ RODINY
• vymeníme neestetické, nebezpečné
a zanedbané detské ihriská za estetické,
bezpečné a moderné;
• obnovíme mini ZOO v spolupráci
s mládežou a školami;
• budeme spolupracovať s Mládežníckym parlamentom a poskytneme priestor
Klubu mladých;
• vytvoríme v spolupráci s tretím sektorom „Školu podnikateľov Svitu“ – inštitúciu, ktorá bude pomáhať mladým ľuďom
pri štarte podnikania.
3. SOCIÁLNE SLUŽBY A SENIORI
• zrealizujeme Centrálny dom sociálnych
služieb: Dom opatrovateľských služieb, Zariadenie opatrovateľskej služby a aj Domov
dôchodcov;
• zriadime donáškovú službu nákupov
pre imobilných seniorov;
• postaráme sa o to, aby mobiliár (sieť
lavičiek) bol rozmiestnený v súlade s reálnymi potrebami obyvateľov;
• zmodernizujeme Dom smútku.

• vytvoríme v spolupráci so základnými
školami v meste a odborníkmi pre motivačné vzdelávanie mladých ľudí efektívny
model prípravy žiakov základných škôl pre
ich smerovanie v ďalšom štúdiu a živote.
7. KULTÚRA A ŠPORT
• dobudujeme športový areál Pod Skalkou;
• pokúsime sa zo Svitu vytvoriť tréningové centrum slovenského športu a popritom zrekonštruovať štadión;
• budeme sa spolupodieľať na organizácii majstrovstiev Európy v horskej cyklistike – HORAL 2017;
• vybudujeme cvičiaco-posilňovacie zariadenia pri cyklistickom chodníku pozdĺž
rieky Poprad;
• obnovíme vysielanie mestskej televízie
prostredníctvom internetu a do tvorby vysielania zapojíme mládež;
• pripravíme v spolupráci s mládežou
mesta viacdňový hudobný festival, ktorý
by sa mal stať tradíciou.

4. ROZVOJ
• budeme podporovať podnikateľov
a usilovať sa získavať eurofondy a štátne
zákazky pre rozvoj podnikania v meste
s cieľom tvorby nových pracovných miest,
skvalitnenia služieb a rozvoja turizmu;
• budeme sa spolupodieľať na vytvorení
koncepcie spolupráce a rozvoja regiónu
• zefektívnime fungovanie Technických
služieb
• pripravíme v spolupráci s vedením
Chemosvitu, a.s. projekt „Bývanie nad riekou“: vybudovanie rodinných domov a polyfunkčných štvorbytoviek pozdĺž rieky;
• vymeníme staré autobusové prístrešky;
• oživíme tradíciu rekreačnej zóny Bagrovisko vybudovaním infraštruktúry.
5. DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE
• vybudujeme na kritických miestach
pozdĺžne parkovacie miesta a tam, kde to
priestorové možnosti dovoľujú, vybudujeme parkoviská;
• pokúsime sa nájsť model efektívnejšej
mestskej dopravy;
• vstúpime do rokovaní so Železnicami
Slovenskej republiky ohľadne urýchleného
vybudovania podjazdu pod železnicou do
Batizoviec;
• vstúpime do rokovaní s Národnou diaľničnou spoločnosťou, aby dobudovala
zvukovú bariéru pozdĺž diaľnice;
• rozšírime Školskú ulicu v lokalite Pod
Skalkou;
• opravíme chodník pozdĺž Hlavnej cesty
smerom do Pod Skalky.
6. ŠKOLSTVO
• obnovíme tradíciu športových tried;
• vytvoríme moderné detské jasle s individuálnym a kvalifikovaným prístupom
k deťom;
• zabezpečíme, aby vedenie základných
škôl malo väčší priestor pri komunikácii
s mestom a presadzovaní moderných spôsobov vo vzdelávaní;

DOTERAJŠÍ ODPOČET
Ak by sme dnes, po vyše roku mali
zhodnotiť, kam sme sa dostali v realizácii
a príprave vyššie uvedených zámerov, musím konštatovať, že sa urobilo veľa dobrej
práce. Sme na dobrej ceste naplniť zámery
a sľuby, ktoré sme dali voličom.
Uplynulý rok bol zameraný na dôkladnú
analýzu zadefinovania potrieb zmien, ktoré
v konečnom meradle prinesú výsledný
efekt vytvorenia podmienok pre rozvoj
mesta. V priebehu roka 2015 sme riešili
personálne zabezpečenie činnosti úradu
a z toho vyplývali aj zmeny v organizačnej
štruktúre. Výsledkom by mala byť optimalizácia činnosti jednotlivých referátov mestského úradu.
DIANIE V MESTE /KULTÚRA, ŠPORT/:
Paralelne s personálno-organizačnými
procesmi sme sa snažili zadefinovať, ako
by sa malo oživiť dianie v meste. Po rokovaniach s komunitami sa v mesiaci máj realizoval „Komunitný festival“, ktorý bol
prehliadkou života a činnosti viacerých občianskych zoskupení, významnou mierou
ovplyvňujúcich život a dianie v našom
meste. Výsledkom tejto aktivity boli dva
dni plné kultúry a stretávania sa ľudí na
námestí J.A. Baťu. Po vyhodnotení tejto
aktivity sme sa dohodli, že túto novovzniknutú tradíciu zavedieme do života
mesta a pre rok 2016 chceme „Komunitný festival“ programovo rozšíriť o regionálne aktivity. V tejto súvislosti sme
už oslovili okolité mestá a obce a očakávame, že sa tejto udalosti aktívne zúčastnia. Máme záujem, aby táto udalosť dostala nadregionálny charakter.
V oblasti diania v meste sú naďalej nosnými prvkami „Dni mesta“, ale aj ďalšia
novovzniknutá športová udalosť „Polmaratón Poprad – Svit“, na ktorej sa 1. septembra minulého roka zúčastnilo vyše 550
bežcov v rôznych kategóriách. Spomenutá
udalosť je významná z pohľadu toho, ako
sa naše mesto prezentuje navonok. € str.6
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Novým prvkom je aj zimný adrenalínový
beh „Spartan Race“, ktorého prvý ročník
máme za sebou. Uskutočnil sa 23. januára
2016, ale jeho príprava sa začala ešte vlani
v auguste. Počet účastníkov presiahol číslo
2200, pričom samotní organizátori povedali, že v takých podmienkach, aké im pripravilo mesto Svit (hlavne čo sa týka mrazivého počasia), sa ešte nikde vo svete
nebežal závod „Spartan Race“. Táto udalosť bola koordinovaná s obcou a urbárom
Spišská Teplica.
DRUŽOBNÉ MESTÁ:
Mesto Svit má už tradične dlhodobé
partnerské vzťahy s českým mestom Česká
Třebová a poľským mestom Knurów. Aj
v roku 2015 sme pokračovali vo výmenných pobytoch a návštevách týchto miest.
Hneď na jar minulého roka som sa zúčastnil s bývalým primátorom p. R. Abrahámom na návšteve v Českej Třebovej a následne v Knurowe, kde sme potvrdili
záujem naďalej pokračovať vo vydarenej
spolupráci.
V rámci odovzdávania Cien mesta Česká
Třebová som prevzal z rúk starostu Českej
Třebovej jeho Cenu pre naše mesto za 10
rokov partnerskej spolupráce ako vďaku
za výmenu skúseností a vzájomné obohatenie športových a kultúrnych výmien. Následne počas „Dní mesta Svit“
som v mene našich občanov odovzdal starostovi mesta Česká Třebová ocenenie,
ktoré bolo schválené našim mestským zastupiteľstvom – „Čestný občan mesta
Svit“. Starosta ho prevzal ako ocenenie
pre všetkých občanov Českej Třebovej.
Počas minulého roka prebiehali intenzívne rokovania s primátorom mesta San
Lorenzo in Campo, mestom situovaným
pod San Marínom v Taliansku. Rokovali
sme o možnosti podpisu partnerskej
zmluvy, ktorou by sa začali družobné
vzťahy oboch našich miest. Vyvrcholením
rokovaní bolo stretnutie primátorov oboch
miest v Miláne, kde sme si potvrdili, že
túto spoluprácu potvrdíme zmluvne. Naše
MsZ schválilo obsah Zmluvy o spolupráci
na zasadnutí v septembri 2015 a následne
zastupiteľstvo mesta San Lorenzo in
Campo schválilo pristúpenie k zmluve
30.11.2015. V dňoch 20.-23. februára 2016
je potvrdená návšteva vedenia budúceho
talianskeho partnera a 22. februára 2016
bude podpísaná Zmluva o spolupráci
oboch miest.
ROZVOJ INFRAŠTRUKTÚRY MESTA,
EKONOMIKA, PODPORA PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA:
Pre uplynulý rok poslanci mesta schválili priority charakteru starostlivosti
o majetok mesta a služieb pre občanov.
Išlo o realizáciu výpustu z priestorov ťažby
štrkov, ďalej detské ihrisko na sídlisku, výťah v rekonštruovanom objekte MsÚ, stavebných úprav v priestoroch vedenia
mesta, sanáciu suterénu 36-bytového bytového domu (ide o zavlhnutie pivničných
priestorov). Vzhľadom na dlhodobý proces
viazaný na projektovú prípravu a potom
aj verejné obstarávanie sa podarilo realizovať výtok na štrkovisku a detské
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ihrisko na sídlisku „E“. Ostatné akcie boli
presunuté na rok 2016.
Významným riešením je z pohľadu zabezpečenia rozvoja mesta zriadenie odbornej „Komisie urbanizmu a architektúry“, ktorej činnosť by mala významne
napomôcť pri tvorbe dlhodobých rozvojových plánov mesta, hlavne z pohľadu zachovania unikátnej architektúry Baťovho
priemyselného mesta. Komisia sa bude významne podieľať na tvorbe regulatív súvisiacich s výstavbou v meste a na tvorbe
a doladení „Programu rozvoja mesta“
(PRM) – strategického dokumentu, ktorý
v sebe zahŕňa vízie a stratégie mesta na
15-20 rokov.
Program rozvoja mesta bol spracovaný
odbornými pracovnými skupinami v mesiacoch august až december 2015, za výdatnej pomoci nášho partnera Agentúry
pre regionálny rozvoj Prešovského samosprávneho kraja. PRM je dokument, v ktorom sú sústredené všetky dôležité a významné aktivity mesta v oblasti potrieb
občanov (sociálna oblasť, školstvo, kultúra, šport, doprava a statická doprava
/parkoviská, odstavné plochy/, starostlivosť o mládež, seniorov, telesne postih-
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nutých občanov, občanov v sociálnej núdzi, atď.). Tento dokument bol po pripomienkach predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva a bol schválený ako
otvorený dokument pre nasledujúce roky.
Píšem preto otvorený, lebo sa podľa potreby môže dopĺňať o ďalšie aktivity potrebné pre zabezpečenie životných podmienok občanov nášho mesta.
Pri tejto príležitosti treba prízvukovať,
že potreby, ktoré sme nadefinovali v tomto
dokumente, môžu byť tým, že je schválený, financované aj z prostriedkov EÚ
v programovacom období 2015 – 2020.
V súvislosti s prípravou rozpočtu na rok
2016 boli spracované oddelením investícií, územného plánovania a životného prostredia MsÚ štúdie a projekty pre priority na rok 2016. Tieto boli na
januárovom zasadnutí MsZ schválené
s tým, že podľa toho, ako budú napĺňané
zdroje pre financovanie týchto investičných priorít, budú postupne realizované
počas roka.
Pre rok 2016 MsZ schválilo nasledovné
investičné priority v rozsahu 900 000
eur:

P.Č. Názov priority

Popis investície

1.

Parkoviská pred ZŠ Mierová

Riešenie obojstranného parkovania
– počet nových státí 15, bezpečnosť detí – žiakov.

100 000,00 €

2.

Mestský mobiliár – autobusové Zakúpenie 4 ks autobusových prízastávky, lavičky, koše, stojany streškov, lavičiek, reklamných označníkov, smetných košov
na bicykle + 2 ks billboardov

30 000,00 €

3.

Sanácia suterénu – 36-bytový Podrezanie interiérových priečok,
injektáž obvodových stien, nové
nájomný dom
pivničné kobky, dlažba

89 000,00 €

4.

Odvedenie povrchových vôd Odvodnenie vnútroblokovej ulice +
nový asfaltový povrch
oproti čistiarni Dalema

95 000,00 €

5.

Rekonštrukcia plynovej kotolne
Výmena starých kotlov za dva nové
v DK Pod Skalkou

15 000,00 €

6.

Oprava ulíc Priečna a HviezdoOprava povrchu
slavova

100 000,00 €

7.

Realizácia interiérového výťahu Výstavba interiérového výťahu bez
samostatnej strojovne.
v budove MsÚ

45 000,00 €

8.

Detské ihriská

70 000,00 €

9.

Wokcout ihrisko

10.

Výstavba 2x

Predpokladaný RN

10 000,00 €

Úprava prieluky pri Ihlatexe – Realizácia nového povrchu, osadeprepojenie Mierová a Hlavná ul. nie obrubníkov

11. Regulácia tepla v budove MsÚ

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

12. TS – nákup pohrebného vozidla

45 000,00 €
30 000,00 €

13. Územný plán

Aktualizácia a zmeny

10 000,00 €

14.

Príprava projektov pre invest. akcie

50 000,00 €

15. Interiérové úpravy MsÚ

Úprava priestorov vedenia mesta,
prvého kontaktu a obradnej siene

70 000,00 €

16. Plán rozvoja mesta /PRM/

Strategický dokument mesta

14 490,00 €

Projektové dokumentácie

17. Energetické certifikáty budov

6 000,00 €

18. Nákup pozemkov od urbáru Lučivná
19. Nákup pozemkov od mesta Poprad
20. Nákup budovy bývalého MsÚ

16 700,00 €
Vyplatenie rozdielu medzi hodnotami budov

32 000,00 €

Mesto Svit
V rámci prípravy štúdií pre významnejšie investície boli spracované štúdie na parkovisko a rekonštrukciu ulice Šťúrova, chodník na severnej
časti rieky Poprad, zateplenie objektu MsÚ, odkanalizovane a rekonštrukcia povrchu – vnútroblok oproti čistiarni Dalema, zateplenie zvyšných
pavilónov ZŠ Mierová, štúdia pre prípravu výstavby priestorov ZUŠ, CVČ a knižnice v areáli ZŚ
Mierová, príprava výstavby novej modernej polikliniky, štúdia výstavby novej tribúny a prevádzkových priestorov futbalového štadióna, štúdia prípravy územia na výstavbu v lokalite nad mlynom
v Pod Skalke.
Uvedené aktivity budú priebežne komunikované s občanmi mesta prostredníctvom poslancov, stretnutí s občanmi, v mestských novinách
a prostredníctvom WEB stránky a Facebooku
mesta.
Priebežne bola komunikovaná a v rámci stavebného konania aj pripomienkovaná výstavba
podjazdu pod železnicou s projektantom uvedeného stavebného diela a s investorom ŽSR. Podľa
vyjadrení kompetentných by konečný verdikt o výstavbe mal padnúť začiatkom mesiaca február
2016, o čom budem občanov mesta informovať.
Významným projektom pre rok 2016 je schválenie zakúpenia 84-nájomnej bytovky, ktorá
bude realizovaná v objekte bývalého internátu
SPŠCH. Predmetná bytovka by mala byť skolaudovaná koncom roka 2016 a nákup bude financovaný z úveru ŠFRB a štátnej dotácie.
Ďalším významným projektom je vypracovanie
štúdie využitia priestorov po ťažbe štrkov –
bagroviská. Tento zámer máme záujem riešiť financovaním zo zdrojov EÚ a mal by zostať v podstatnej miere v majetku mesta tak, aby mesto
malo v budúcnosti z tejto lokality výnosy.
Okrem uvedených aktivít do infraštruktúry vedenie mesta intenzívne rokuje aj s významnými
podnikateľskými subjektmi, ktoré sú na území
mesta Svit.
Rokovania sú priebežne zamerané na vzájomné
informovanie sa o cieľoch a možnostiach oboch
strán spolupodieľať sa na rozvoji zamestnanosti
a podnikania v meste.
Významným krokom bola aj návšteva veľvyslanca Bieloruskej republiky, ktorá sa udiala na
základe pozvania primátora mesta Svit. Okrem
rokovaní na MsÚ sa stretnutia uskutočnili aj v Chemosvite, a.s. a VÚCHV na úrovni generálnych riaditeľov. Výstupom je možná spolupráca v obchodných aktivitách spomenutých podnikateľských subjektov v Bieloruskej republike.
Osobne som rokoval s predsedom Prešovského
samosprávneho kraja MUDr. Chudíkom, kde
padla dohoda, že sa pokúsime vypracovať spoločný zámer podpory stredného školstva
v meste Svit so zameraním na prípravu zamestnancov už počas štúdia pre významné spoločnosti pôsobiace na území mesta. Ďalej bolo dohodnuté, že PSK sa bude spolupodieľať na
financovaní akcií na území mesta, ktoré majú mimoriadny charakter a reprezentujú región na európskej alebo svetovej úrovni.
Na záver by som chcel vyzdvihnúť prácu poslancov mestského zastupiteľstva, ktorú odvádzajú nielen v zastupiteľstve, ale aj v odborných
komisiách a poradných činnostiach. Zároveň
chcem poďakovať za činnosť všetkých účastníkov
odborných komisií a prácu zamestnancom MsÚ
a mestských firiem.
S úctou
Ing. Miroslav Škvarek MPH
primátor mesta Svit

1-2/2016

7

Seniori idú príkladom aj mladým
Už po 6-tykrát sa v Spolcentre vo štvrtok 28. januára stretli seniori mesta,
združení v kluboch a organizáciách s predstaviteľmi mesta, podnikov a škôl
vo Svite. O záujme staršej generácie o veci mesta svedčí to, že ich prišlo 93.
Tento dlhodobý jav vo Svite potvrdil aj primátor Miroslav Škvarek, keď
povedal: „Už bolo viacero príkladov, keď ste vy, seniori, svojimi aktivitami
boli príkladom aj pre mladšie ročníky. Som na vás hrdý a verím, že cestou
svojich lídrov aj v roku 2016 budete organizovať akcie, ktoré budú prospešné
pre život občanov v dôchodkovom veku. Mesto vás v tom určite podporí.“
Stretnutie každoročne organizuje ZO JDS a otcom myšlienky je jej predseda
Miroslav Jurčák, bývalý redaktor našich podnikových novín, ktorý aj napriek
dôchodkovému veku neprestáva byť aktívny a stále prichádza s novými nápadmi, čo robiť. Je pravda, že mnohí ďalší seniori za ním nezaostávajú, a tak
má kalendár činnosti dlhý rad položiek, medzi ktorými nechýbajú spoločné
výlety, guláše, tanečné zábavy, účasť na recitačných podujatiach, či športové
zápolenie. Ale sú tu aj rôzne podnety na zlepšenie situácie v meste, s ktorými
seniori prichádzajú za jeho vedením. Na stretnutí sa tak naozaj mali čím pochváliť. A je pekné, že väčšina akcií je vždy spoločná pre všetkých, či už sú

združení v JDS, kluboch seniorov, SZPB, SZZP, alebo sú to baťovci.
Na januárovom stretnutí, kde medzi seniorov prišiel aj poslanec NR SR
P. Šuca, bola tentoraz novinka – prvýkrát totiž ocenili OSOBNOSTI roka 2015
z radov starších občanov. MUDr. Mária Černáková už 40 rokov pracuje ako
zubná lekárka v zdravotnom stredisku pri Chemosvite. Druhý ocenený, Jozef
Čajka, vynikol najmä v športovej oblasti, kde reprezentoval Svit v boxe ako
účastník federálnej súťaže. Dvakrát bol majstrom Československa, odboxoval
256 duelov, z ktorých len 35 prehral. Obaja oslávili v roku 2015 životné jubileum (obr. v strede). Kyticu dostala od predsedu ZO JDS najstaršia účastníčka
- 93-ročná Eleonóra Zacharová (obr. hore).
Seniori sa potešili aj kultúrnemu programu, v ktorom vystúpila mužská
spevácka skupina z Popradu, folklórna skupina Bystrianka a študenti SOŠ vo
Svite s módnou prehliadkou. A korunu celému stretnutiu dal chutný spoločný
obed. „Seniorská rodina v meste Svit sa neustále rozširuje a skvalitňuje svoje
aktivity v prospech občanov mesta v dôchodkovom veku,“ povedal nám na
záver M. Jurčák. „Som rád, že nachádzame pochopenie a podporu nielen
u primátora mesta, ale aj u Nadácie Chemosvit, a. s. Chemosvit a ďalších
subjektov v meste.“
Text a foto Eva Potočná

Mesto Svit
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Foto: P. Kostka

Pietny akt

„Mier a život je veľmi krehký dar, ktorý
si treba strážiť so všetkou úctou a zodpovednosťou. Je potrebné si neustále pripomínať, že slobodu a život si treba zaslúžiť
a národ, ktorý si tieto atribúty neváži, si
ich nezaslúži.“ Aj tieto slová zazneli z úst primátora mesta Ing.Miroslava Škvareka na pietnom akte kladenia vencov k 71.výročiu oslobodenia nášho mesta.
Kytice vencov položili k Pamätníku padlým
okrem Mesta Svit aj zástupcovia spoločností
Chemosvit, a. s., Tatrasvit Svit- Socks, a. s.
a Zväzu protifašistických bojovníkov vo Svite.
Nechýbal pozdrav spevokolu Senior a báseň
V.Reisela v podaní Emílie Nedzelovej.Celému
aktu dali dôstojný priebeh muzikanti Dychovej
hudby Sviťanka, člen Historického vojenského
klubu Tiger Karol Floriančič a prítomní hostia.
Potešujúce je, že hold padlým prišli vzdať aj
tí najmladší – žiaci našich škôl.
-vž-
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Soňa Vnenčáková u primátora

V pondelok 28. decembra 2015 prijala pozvanie na stretnutie
s vedením Mesta Svit úspešná športovkyňa nášho mesta, mladá
atlétka Soňa Vnenčáková.

V priestoroch MsÚ vo Svite sa
stretla s primátorom M. Škvarekom a viceprimátorom I. Zimom,
kde prezentovala svoje úspechy
z posledných mesiacov v atletickom športe. V uplynulom roku
sa zúčastnila trinástich významnejších podujatí, na ktorých sa
umiestnila 7x na prvom mieste,
2x na druhom mieste a 2x na
treťom mieste vo svojej kategórií.
Za pozornosť určite stojí jej
strieborné umiestnenie z Medzinárodného maratónu mieru
Prihováram sa vám, záhradkári organizovaní, prídomoví, ako aj naši sympatizanti, po prvýkrát v tomto roku a chcel
by som vám i vašim rodinám popriať
mnoho zdravia, šťastia, ako aj elánu v záhradkárskej záľube a dopestovaní vysnívaných plodov pre radosť a úžitok v
tomto roku.
Ako ten čas letí! Veď len pred chvíľou
sme sa kochali polnočnému ohňostroju
na privítanie roku 2016 a už máme za sebou január, ktorý nám doniesol slabú snehovú prikrývku a miestami 20 stupňový
mráz. Ten mohol potešiť všetkých záhradkárov, lebo pomrzli škodcovia, ktorí nám

robia na záhradách neplechu. My však
prírode musíme pomáhať aj pred prícho-

Okienko záhradkára

dom jari. Už teraz skončil zber vrúbľov
kôstkovín a nastáva príprava jadrovín. V
obchodoch sa už objavujú semená na
jarný výsev a tak vám prajem šťastnú ruku
pri výbere tých najlepších. O chvíľu príde
na rad aj sadenie stromov a predjarné
postreky, nezanedbávajme túto povinnosť, aby sme mali tie najzdravšie plody.

v Košiciach na polmaratónskej
trati alebo 1. miesto na Podtatranskom polmaratóne. Primátor
Škvarek zablahoželal Soničke
k dosiahnutým úspechom a v mene všetkých Sviťanov jej poďakoval za reprezentáciu nášho
mesta. Pri príležitosti tejto návštevy prisľúbil úspešnej športovkyni podporu jej športových aktivít zo strany mesta v priebehu
roka 2016 a poprial mnoho ďalších skvelých výsledkov a pevné
zdravie.
-DŠ-

V tomto období sa budú konať členské
schôdze, stretnutia na prípravy odborných ukážok, poučenie a výmeny skúsenosti. Buďme prospešní v každom smere.
Okresný výbor SZZ vás touto cestou žiada
o spoluprácu, pripomienky, požiadavky,
ako aj dotazy, osobne na adrese OV SZZ,
P. Jilemnického 304/25, 059 21 Svit,
alebo aj prostredníctvom e-mailu:
ovszzpoprad@zoznam.sk
Naplňme v tento rok heslo všetkých záhradkárov - PESTUJME ZDRAVIE V ZÁHRADÁCH !
Jozef Kalakaj predseda OV SZZ PP

Mesto Svit

Dotácie a knižničné dary
v roku 2015

Mestská knižnica vo Svite je verejnou knižnicou, ktorá pri svojej akvizícii musí prihliadať
na to, aby uspokojila požiadavky všetkých kategórií používateľov. Preto sa snaží okrem nákupu literatúry z vlastného rozpočtu získavať
financie i z iných zdrojov.
V minulom roku sme boli úspešní a dostali sme
dotáciu z Ministerstva kultúry SR na nákup literatúry vo výške 1 400 €. Zamerali sme sa na nákup
kvalitnej beletrie a náučnej literatúry pre deti i dospelých. Fond krásnej literatúry sme doplnili o tituly
renomovaných svetových a slovenských autorov,
pri výbere literatúry sme sa zamerali na básnické
zbierky, ktoré sú veľmi vyhľadávané na prednesy
poézie. Zakúpili sme i knihy spisovateľov, ktorých
tvorba vo fonde knižnice chýbala, taktiež sme vybrali pre záujemcov o inojazyčnú literatúru diela
klasických i súčasných autorov v angličtine.
Z náučnej literatúry pre deti i dospelých sme zakúpili odborné i populárno-náučné tituly z rôznych
vedných odborov. Spolu sme doplnili fond knižnice
o 225 zväzkov kníh, z toho bolo 77 zväzkov beletrie, 37 zväzkov náučnej literatúry pre dospelých
a 111 zväzkov literatúry pre deti a mládež. Ďalších
31 zväzkov odbornej a populárno-náučnej literatúry v hodnote 488,01 € knižnica získala zo sponzorského daru Spolku nezávislých donorov z Bratislavy.
Od čitateľov, obyvateľov mesta, vydavateľstiev
a rôznych organizácií dostala darom 62 zväzkov
kníh a 6 titulov periodík. Všetkým by sme chceli
i touto cestou srdečne poďakovať.
Vďaka dotáciám a darom sme získali odbornú
literatúru, ale i hodnotné tituly krásnej literatúry
pre dospelých a deti. Kvalitný knižný fond a jeho
zloženie ovplyvňujú spokojnosť so službami knižnice, preto dúfame, že sa to odrazí i v počte návštevníkov a výpožičiek.
D. Šipošová

Kapustnica pre Útulok

Aj v meste Svit máme obyvateľov, ktorým
Útulok poskytol v živote druhú šancu začať
žiť v dôstojných podmienkach, nájsť si prácu
a bez predsudkov sa socializovať. Pod prístreškom Útulku dočasne žijú matky s deťmi,
ženy aj muži, ktorí tvoria aj keď malú, ale nezanedbateľnú komunitu v našom meste.
Občianske združenie Rozpuk usporiadalo 23.
12. 2015 pre ľudí bez príbytku a obyvateľov Útulku
charitatívnu kapustnicu na parkovacej ploche pri
kostoloch. Za zvuku slovenských kolied a vône
teplej kapustnice sa podarilo nastoliť vianočnú atmosféru, vyčariť detské úsmevy, prilákať štedrých
darcov hračiek, sladkostí a ovocia, ktoré boli odovzdané pod vianočný stromček.
Darcom a organizátorom v mene vedenia
Útulku patrí úprimná vďaka.
-zen-
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Recyklačné symboly nám
pomôžu separovať odpad

Odpady nás sprevádzajú pri každej
činnosti a ich zhodnotenie začína pri
správnej separácii. S ňou vám môžu
pomôcť jednoduché značky umiestnené na výrobkoch. Recyklačné symboly sa nachádzajú na všetkých obaloch výrobkov, poprípade priamo na
výrobkoch a slúžia na ich materiálovú
identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si môžete uľahčiť rozhodovanie,
do akej nádoby na separovaný zber

máte odpad vhodiť a tým umožniť
jeho ďalšie využitie a zároveň ušetríte

EKO okienko

prácu zamestnancom triediacej linky
odpadov.
Radim Tomáš a Nela Gloríková
OZ Ekotón

Stretnutie pod jedličkou

Je už tradíciou, že aj výbor Klubu absolventov Baťovej školy organizuje
každoročne stretnutie pred Vianocami pre svojich členov. Aj tohto roku
sa pozvaní členovia stretli v Dome
kultúry. Po privítaní predsedom Vladimírom Vlhom obohatili túto akciu

kultúrnym vystúpením seniorov
pod vedením A.
Tokára a kúzelníka. Ďakujeme
primátorovi mesta Ing. Miroslavovi Škvarekovi
za účasť, pozdrav
a priania, ktoré
nám adresoval napriek svojmu náročnému predvianočnému programu. Tieto stretnutia sú vždy radostné, členovia
klubu sa radi stretávajú, nebráni
im v tom ani vysoký vek, či zdravotné problémy. Rozišli sme sa v
dobrej nálade so želaním príjemných
Vianočných sviatkov a zdravia a očakávaním ďalšieho stretnutia.
Ing. Babčáková
Za výbor K-ABŠ

Mesto Svit
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Firma KLENOTY – MARTA DUNAJOVÁ
ponúka špeciálne zľavy
pri nákupe tovaru,
kde zákazník obdrží

ZÁKAZNÍCKU KARTU
Špeciálna akcia:

10%-ná zľava
na všetky hodinky!
Navštívte nás na pôvodnej adrese:
Klenoty Marta Dunajová,
Štefánikova 7, Svit.
Určite si vyberiete!
Teším sa na Vašu návštevu.

Inzeráty
Byliny odstránili hemoroidy a psoriázu.
Tel. 0905 801 108.
Predám 1-izbový byt na ul.9.mája vo
Svite. Informácie na č.t. 0905 257 310.

Familiaris o.z.
prijme do pracovného pomeru na plný i polovičný pracovný úväzok, opatrovateľov/ky na opatrovanie klientov
doma. Práca na zmeny podľa požiadaviek klienta v regióne Poprad a Kežmarok.
Benefity: služobný mobil, masáže, sociálno-psychologické poradenstvo,
supervízia
Plat:
410 EUR + príplatky za zmennosť (soboty, nedele, sviatky,
poobedné a nočné)
Vzdelanie: minimálne nižšie stredné vzdelanie v odbore so zameraním
na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
alebo 220 hod. akreditovaný kurz opatrovania.
Svoju žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, životopis, kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní alebo kópiu dokladu o ukončenom akreditovanom kurze opatrovania (nemusí byť overená) pošlite na adresu: Familiaris o.z. Ul. SNP 145/9
059 21 SVIT, Jana Šoltisová, personálne odd. tel. 0948/129911, 0905/742400
mail: familiaris.poradenstvo@gmail.com

Záhradkári
neprehliadnite!
Prosíme kupujúcich, ktorí podpísali
s Mestom Svit kúpne zmluvy na pozemky v záhradkárskej osade BREZINY,
aby venovali svoju pozornosť dátumu
splatnosti kúpnej ceny – v prípade, že
tento deň nebude kúpna cena na účte
mesta, kúpna zmluva stráca platnosť.

Úprimná vďaka
Ďakujem úprimne pracovníčkam Mestskej
knižnice vo Svite za ich ochotu, príjemný
a pekný prístup ku mne pri donáške kníh
domov. Som vozíčkarka a tak si túto
pomoc veľmi vážim.
Marcela Svitanová

Mesto Svit
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Na SOŠ odkrývali učebne plné prekvapení
Streda 9. 12. 2015 osem hodín ráno. Do budovy Strednej
odbornej školy vo Svite vchádzajú zvedaví, a zároveň ustráchaní deviataci z okolitých, ale aj vzdialených základných
škôl. Tento deň bol „DŇOM OTVORENÝCH DVERÍ“ pre
záujemcov o štúdium na našej škole.
V rámci neho sme pripravili
pre žiakov, rodičov a širokú verejnosť prezentáciu možností
štúdia na našej škole. Po úvodnom slove pani riaditeľ ky Evy
Nebusovej a zahájení „Dňa
otvorených dverí“ aj za účastí
hostí: Ing. Jána Olekšáka, riaditeľa a.s. Chemosvit, Ing. Zuzany Weissovej, riaditeľ ky
úseku GR a ĽZ skupiny firiem
Chemosvit, Ing. Jany Handzušovej za Tatrasvit Svit - SOCKS
a.s., primátora mesta Svit Ing.
Miroslava Škvareka, zástupcu
primátora Ing. Ivana Zimu a
prednostu MsÚ Ing. Stanislava
Kopčáka mohli návštevníci pod
vedením našich pedagógov a
žiakov absolvovať „okružnú
cestu“ po škole a nahliadnuť
do odborných učební, laboratórií a dielní.
Pre žiakov bol pripravený zaujímavý a bohatý program.
Naši návštevníci o štúdium zistili, že naša škola má veľa rôznorodých dverí. Za každými sa

ukrývala učebňa plná tajomstiev. Tieto tajomstvá postupne
odkrývali vo svojom rozprávaní
o jednotlivých študijných odboroch učitelia a žiaci našej
školy. Pre žiakov bolo pripravených päť tematicky rôznoro-

Záver roku
v znamení pomoci
Koniec roka je obdobím, kedy sa viac rozhliadame
okolo seba a sme citlivejší k osudom iných ľudí. Nie
inak je to i na našej škole. Práve preto organizujeme
aktivity, ktoré majú iným pomôcť.
Hneď začiatkom decembra sme sa zapojili do dvoch
charitatívnych akcií – Červené stužky a Hodina deťom.
Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového
dňa boja proti AIDS. Zároveň sú názvom celoslovenskej
zbierky a kampane boja proti tejto chorobe. V tento deň
sa žiaci školy okrem finančnej podpory zbierky dozvedeli
dôležité informácie o chorobe AIDS, o jej šírení i prevencii.
Výťažok zbierky Hodina deťom je určený na podporu
rôznych projektov zameraných na rozvoj osobnosti a tvorivosti talentovaných, ale i hendikepovaných detí, budovanie komunít i bezpečného prostredia pre deti, ale aj
na projekty, ktorých cieľom je riešenie problémových situácií.
V rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sa na našej škole
uskutočnil v polovici decembra, sme pomáhali dvojnásobne. Žiaci 7. A triedy predávali pre projekt ŠKOLY PRE
AFRIKU chutné koláčiky, ktoré napiekli ich zlaté mamičky
a babičky a výťažok ktorých putoval Slovenskému výboru
UNICEF. Nezabudli sme ani na nášho spolužiaka Samka
Salaja, ktorý je v bdelej kóme a aby sme pomohli jeho
rodičom znášať náklady spojené so starostlivosťou
o neho, zorganizovali sme pre neho zbierku a burzu hračiek.
A prečo tieto naše aktivity? Pretože vieme, že ak darujeme niečo iným, v skutočnosti tým obdarúvame sami
seba.
Žiaci ZŠ Komenského ul.

dých stanovíšť – ekonomika, logistika, polygrafia, chémia a
odevníctvo. Žiaci sa mohli aktívne zapojiť ako grafici do výroby vizitiek, ako stylisti do výroby vianočných darčekov, ako
špičkoví manažéri do chodu
svojej firmy, ako chemici do tajov výroby elixíru mladosti
alebo ako logisti do tajov robotiky.
Návštevníci DŇA OTVORENÝCH DVERÍ tak mali možnosť

11

vidieť galériu jednotlivých študijných odborov na našej škole.
Tento deň sa niesol v duchu
pokojnej a predvianočnej atmosféry, ktorú skrášľovala zaujímavá vianočná výzdoba.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
zúčastnili nášho dňa a veríme,
že sa všetci opäť stretneme v
novom školskom roku.
Mgr. Petra Križanová

Čierno-biely deň v SOŠ
Na Strednej odbornej škole vo Svite sa vo štvrtok 28. januára
uskutočnila zaujímavá akcia: čierno-biely deň. Všetci - žiaci, učitelia,
majstri odborného výcviku i zamestnanci ekonomického úseku
prišli v symbolickom čierno-bielom oblečení. Iné farby by ste ten
deň v škole hľadali márne.
„Už v decembri 2015 prišli zástupcovia našich žiakov za vedením školy s myšlienkou, že chcú
podporiť svojich pedagógov v
ich požiadavkách na zlepšenie
podmienok v školstve. Na základe tohto impulzu sme uskutočnili na škole tento deň,“ povedala nám riaditeľ ka školy
RNDr. Eva Nebusová.
O 9:30 hod. sa všetci stretli vo
vestibule školy. Predseda žiackej
školskej rady vysvetlil prítomným
dôvod stretnutia a riaditeľ ka
školy predniesla vyhlásenie zamestnancov SOŠ vo Svite.
Uviedla, aké sú problémy súčasného školstva: nejde iba o platy
zamestnancov školstva, ale celkovo o finančne poddimenzované dotácie do tohto rezortu.
Veď vo vyspelých európskych
štátoch ide na školstvo 6 % HDP,
u nás iba necelé 3 percentá.
„Práca učiteľa neznamená od-

učiť si základný úväzok 22 hodín,
ale sú to aj nespočetné hodiny
strávené nad prípravami, nad pedagogickou dokumentáciou,“
vysvetľuje E. Nebusová. „Preto
si nesmierne vážime iniciatívu našich študentov. Tento deň bol
pre nás príjemným signálom, že
si svoju prácu v školstve snáď vykonávame dobre. Že vychovávame mladých ľudí, ktorí nie sú
ľahostajní k okolitému dianiu,“
hovorí riaditeľ ka. „A že sme neštrajkovali? My totiž nechceme,
aby sa rukojemníkom neschopnosti zodpovedných stali naši
žiaci. Myslím ale, že sme spoločne ukázali, že nám ide o
dobrú vec, o zlepšenie podmienok v školstve. Že žiaci aj pedagógovia na SOŠ vo Svite tvoria
jednu veľ kú rodinu a za to patrí
našim žiakom jedno veľ ké ĎAKUJEM!“
-p-
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Občania, ktorí sa v poslednom štvrťroku 2015 dožili významných životných jubileí boli pozvaní na prijatie v obradnej sieni. Viceprimátor Ing.I.Zima sa im slávnostne prihovoril,poblahoželal, zahrali im deti zo ZUŠ vo Svite a všetci sa pri malom občerstvení
navzájom pozhovárali a potešili. Najstaršou jubilantkou bola 93 ročná pani Anna Gavalerová, o rok menej mala pani Helena
Šimíčková, 91 rokov si s touto spoločnosťou prišla pripomenúť pani Jozefína Schmidtová a prišli i dve 90-ničky – Ľudmila Levárska
a Helena Jozefčáková.
-vž-, Foto: P. Kostka

Oslavy polročného vysvedčenia mali podobu plesu
V piatok 29. januára 2016 mali tínedžeri vo Svite o zábavu postarané.
Mládežnícky parlament Svit sa rozhodol zorganizovať v poradí 3. ročník Študentského plesu vo Svite.
Radostnou správou pre „parlamenťákov“ bol príchod 135 hostí na ples, čo znamenalo prekonanie počtu hostí z minulých
rokov. Prípravy na ples sa začali už
v októbri. „Pre študentov sme pripravili
program, do ktorého sme sa snažili zapojiť
čo najviac mladých, talentovaných ľudí, čo
sa nám aj podarilo. Ples nám otvorila tanečníčka írskych tancov z Batizoviec Denča

Melišíková. Ukázala veľ ký potenciál a najmä niečo neobvyklé, pretože írske tance
u nás nie sú veľmi populárne. Ďalej sa
predstavil gitarista Roman Sopko, po ňom
duet Gregora Hulína a Paťky Ceľuchovej,
ktorej spev je už našou pravidelnou tradíciou na plese. Príjemnú atmosféru počas
večere vytvorila popradská kapela THE
OILS. O zábavu na parkete vo večerných
hodinách sa postaral šikovný DJ Rastik.
Ďalšími dôležitými osobami bol jedinečný
moderátor Michal Halibožek, ktorý vytvoril
úžasnú atmosféru. Nezabudnuteľné chvíle
a momenty z plesu zachytil fotograf Daniel

Faix,“ povedala Dominika Drobná. „Ďakujeme aj pánom učiteľom za dozor na plese
a Nadi Kumorovitzovej za pomoc pri organizácii. V neposlednom rade by sme
chceli poďakovať Mestu a pánovi primátorovi za štedrú finančnú podporu a dary
do tomboly. Dúfame, že všetkým sa na
plese páčilo a zabavili sa. Teraz je na čase
vymyslieť a zorganizovať nové akcie, dúfame, že aj s vašou účasťou. Nakoniec by
som chcela pripomenúť, že dvere k nám
sú stále otvorené a môžete sa hocikedy
pridať,“ dodala Dominika.
Váš mládežnícky parlament
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I. ples primátora

Primátor sa rozhodol túto spoločenskú
udalosť zveriť do rúk profesionálom –
skúsenej úspešnej agentúre, ktorá nenechala žiadny detail na náhodu. Od
vstupu do budovy Spolcentra, ktorý bol
vkusne nasvietený, cez nádhernú interiérovú výzdobu až po samotný program
splnil tento ples očakávania organizátora, ale najmä prítomných hostí.
Príjemnú atmosféru vytvárali umelci
z Bratislavy – Symphonic News Quartet,
o skvelú hudobno-tanečnú produkciu sa
postarala kapela Abrakadabra z Košíc,
vynikajúci interprét talianskej hudby Andrea Andrei a mladá speváčka Mamba
s tanečnicami. Celkom 130 plesajúcich
hostí si užívalo noc v krásnom prostredí
a skvelej atmosfére. Okrem mesta a jeho
primátora sa o ňu zaslúžili aj reklamní
partneri – Eco-floring, Chemosvit, a. s.,
a Autotyp, s.r.o.
Veronika Žoldáková
Foto: Peter Kostka

Detský karneval
Na mestskom karnevale v Športovej
hale Iskra Arény sa tohto roku zúčastnilo
síce pomerne málo detí, ale tie, čo prišli,
mali bohatý program v podobe vystúpení skvelých bubeníkov zo SZUŠ Fantázia, jej tanečníkov, deti z tanečného
krúžku pri CVČ a žiakov ZŠ Mierová,
ktorí zaujali choreografiou na trampolínach. Nechýbala tombola, vyhodnotenie masiek, sladké odmeny a hry, ktoré
pripravilo CVČ.
-vžFoto: Peter Kostka
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c NARODILI SA

december 2015
Alexandra Lesná, Samuel Ilčík, Diana
Budzáková, Katarína Zahoranská, Mia Žudelová, Martin Berkeš, Nina Košťálová
január 2016
Samuel Grexa, Peter Ďanovský, Klára
Gancarčíková, Ema Skokanová Jurčová

Y MANŽELSTVO UZATVORILI

Jaroslav Babčák a Martina Jakubčáková,
Michal Činčurák a Anna Skokanová, Miroslav Skokan a Paula Bezáková, Martin
Tomaško a Nikola Tkáčová, Tomáš Tvaružek a Zdenka Krišťáková

= SPOMIENKY
"Kto žil v srdciach tých,
ktorých opustil, ten nezomrel.“
18. januára uplynul už
rok od chvíle, čo nás navždy opustil a do večnosti odišiel náš drahý
manžel, otec, dedko i
pradedko JÁN BLAZOŇ.
Denne s láskou a úctou na neho spomíname
a prosíme i vás, ktorí ste ho poznali a mali
radi, aby ste mu venovali tichú spomienku,
či modlitbu. Ďakujeme.
Manželka s rodinou
„Bolesťou unavený
tíško zaspal, zanechajúc všetkých, čo rád
mal. Za všetky Tvoje
bolesti nech Ti dá Pán
Boh večnej milosti.“

16. januára uplynul rok
od úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
JOZEFA FERENČÁKA.
S láskou a úctou spomínajú a za tichú
modlitbu, či spomienku ďakujú
manželka Katka a synovia
Peter, Pavol a Jozef s rodinami.

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

S láskou v srdciach
spomíname na nášho
manžela, ocka, starkého a prastarkého
PAVLA DRUGAJA,
ktorý nás pred rokom
25. januára navždy
opustil.
Ďakujeme za tichú
spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali a nezabudli.
Smútiaca rodina
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je
bez Teba byť.
Láska sa smrťou
nekončí, v našich
srdciach budeš
stále žiť.

1. februára uplynuli 3 roky od chvíle, čo nás navždy opustil milovaný manžel,
otec a dedko JÁN KLEIN.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu, prosíme, tichú spomienku. Ďakujeme.
Manželka s rodinou

= POĎAKOVANIA
V utorok 26. 1. 2016 sme sa navždy rozlúčili s našim drahým Jánom BULÍKOM. Odišiel do večnosti náhle, bez rozlúčky. Náš
veľký žiaľ pomohli zmierniť mnohí – ďakujeme preto Veronike
Žoldákovej z Mestského úradu, pánovi I. Palkovi – zástupcovi
SOŠ, učiteľom ZUŠ vo Svite M. Ištvánikovej a P. Čapoovi, Pohrebným službám Svit, Dychovej hudbe Sviťanka a všetkým prítomným za to, že prispeli k dôstojnému priebehu tejto rozlúčky.
Ďakujeme aj za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Manželka a syn s rodinou.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli 22.1.2016 odprevadiť na poslednej ceste môjho
manžela, nášho otca a starého otca Jozefa KATERINCA. Zvlášť úprimne ďakujeme
Vdp.farárovi Š.Vitkovi, jeho asistencii, Pohrebným službám vo Svite, dychovej
hudbe za vykonanie dôstojnej rozlúčky. Zároveň ďakujeme všetkým za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

70 ROKOV
december 2015
Anna Rúčková, Ing.Oto Levrinc, Ing.Ján
Kuc.
január 2016
Anna Šišková, František Zamiška, František Zajac, Margita Lajčáková, Anna Babičová, Jolana Lisoňová
75 ROKOV - december
Ing. Viera Krivošová, Ing. Mária Preislerová, Helena Dojčárová, Anna Gemzová,
Mária Schallerová, Viktor Kuchcík, Hermína Burdová, Ľudmila Chrenková
január
Ing. Štefan Kohút, Margita Husová, Ján
Bulík
80 ROKOV - december
Martin Horňák, Božena Gontkovská, Michal Konter
január
Margita Ondrušová, Agnesa Volková,
Štefan Joppa, Helena Zastková, RNDr.
Eugen Kristinik, Mgr. Mária Zummerová,
Anna Siráňová
85 ROKOV - december
Mária Krajňáková, Ondrej Jendrušiak, Sidónia Ďureková, Ladislav Fabinyi, Anna
Madarasová
január
Anna Matejová, Antónia Madejová
90 ROKOV - január
Andrej Ridilla
91 ROKOV - december
Jozefína Schmidtová
91 ROKOV - január
Matúš Krišťák, Katarína Olšavská
94 rokov – január
Mária Valášková

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI

v decembri 2015
MUDr.Eva Slavkovská (84), Michal Mačutek( 52), Mária Pospíchalová (93).
január 2016 – Eva Kollárová (50), Mária
Horňáková (73), Anna Dudášová (80), Jozef Katerinec (69), Ján Bulík (75), Vincent
Bača (90), Rudolf Pekarčík (66), Anna Kurilová (78), Ján Dluhý (64).
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VANSOVEJ LOMNIČKA

OO ÚŽS Poprad so sídlom vo Svite
Podtatranské osvetové stredisko Poprad a Mesto Svit
organizujú
49. ročník VANSOVEJ LOMNIČKY
Festivalu umeleckého prednesu poézie
a prózy žien
25.2.2016 o 15,00 hod.
v Podtatranskej knižnici v Poprade
pre dievčatá a ženy od 16 – 25 rokov 1.kat. a nad 25 rokov – 2. kat.
Ukážky prednesov majú časový limit
– poézia 6 minút a próza 8 minút, súťaží
sa len v slovenskom jazyku.
Prihlásiť sa môžete do 22. februára 2016
na adrese :
Ľubica Kederová
Okresná organizácia ÚŽS
Jilemnického 838/36
059 21 Svit
č.t. – 052/7755989, 0904 879 926

Pripravujeme

10. apríla 2016 o 18,00 hod.
v Dome kultúry vo Svite:

MIROSLAV DONUTIL
a jeho exkluzívny hosť:
Zdena STUDÉNKOVÁ

Vianočný koncert
žiakov ZUŠ

Rozmanitý repertoár zaznel 14. decembra na Vianočnom koncerte ZUŠ
v Dome kultúry vo Svite. Okrem rôznych skladieb darovali učitelia a žiaci
divákom pod vianočný stromček aj
tri balíčky s nápismi – šťastie, aby ho
mali na rozdávanie, zdravie, pretože
je vzácne, a lásku, lebo je v živote
všetkých ľudí najdôležitejšia, a to nielen v čase Vianoc.

V takmer dvojhodinovom programe sa
predstavili žiaci zo všetkých odborov – hudobného, výtvarného, tanečného, literárno-dramatického aj audiovizuálneho.
Spolu na koncerte účinkovalo 82 žiakov.
Najskôr patrilo pódium malým tanečníkom s ľudovými
tancami. Po nich sa predstavili
speváčikovia zo všetkých materských škôl vo Svite, ktorí
patria do prípravky ZUŠ. Ďalej
sme si vypočuli spev ľudových
aj moderných piesní, hru na
klavíri, na flaute, na gitare,
keyboarde alebo na husliach.
V predvianočnom období
dominovali skladby a koledy
s adventnou a vianočnou tematikou. Spestrením programu bol pútavý prednes
povestí žiakov literárno-dra-

matického odboru. Žiaci z audiovizuálneho
odboru pod vedením svojho učiteľa svedomito zaznamenávali každý okamih koncertu na kameru a fotoaparát. Zaujímavým
hosťom programu bola ženská spevácka
skupina Bystrianka s nádhernými rusínskymi koledami. Počas koncertu vystúpili
aj učitelia so svojimi žiakmi v rôznych hudobných zoskupeniach. Príjemným slovom
sa k divákom prihovárala p. uč. Rydlová.

Záver koncertu patril učiteľom ZUŠ, ktorí
predviedli vo vlastnej úprave svoje hudobné majstrovstvo hrou a spevom Tichej
noci. Počas Tichej noci postupne na pódium vystúpili všetci účinkujúci, čím sa zavŕšilo ďalšie z vydarených podujatí našej
školy. Súčasťou koncertu bola aj výstavka
prác výtvarného odboru spojená s predajom žiackych výrobkov. Plná sála divákov
a potlesk bol najväčšou odmenou za snaženie a prácu žiakov a
ich učiteľov. Po koncerte
pán viceprimátor Ing.
Ivan Zima poďakoval riaditeľ ke Mgr. Monike Bobríkovej a všetkým učiteľom za hodnotný
koncert a príjemný umelecký zážitok a poprial
ZUŠ ešte veľa takých pestrých verejných a zaujímavých vystúpení.
Mgr. Zuzana Kubošiová,
ZUŠ Svit
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malá
kniha

špongia

anglická
rieka

Pomôcky:
brun,Lah,
talus

pseudonym Jana
Beneša

umelecký
obraz

pripäl

popis horstiev

ampérhodina (zn.)

značka cukroviniek

krídlo
budovy

inkasný
príkaz

bulharská
dynastia

slovenská
obec
plúž

purpur
cudzie
mužské
meno

pohrebná
hostina

EČV Levoče

závora

ušiak
zn.kancel.potrieb
čistidlo
motorov

Armádny
šport.klub

posmešok

francúzska
rieka

klavír (zn.)

astát (zn.)

dub po
ang.

čínska
droga

nalep

žen. meno

polyvinyl
(zn.)

mučil
nesplnená
úloha
dna ramenného kĺbu

tal.ryžová
polievka

San Marino (MPZ)

ruský súhlas

nepríjemnosť

EČV Námestova

chyť
Oral
Health
America
predložka

popevok

patriaca
Ike
magnetický (skr.)

feudálny
majetok

listnaté
stromy

citoslovce
upozornenia

otravné
látky
čas

loptová hra

argón
(zn.)

Telephone
And Data
patriaca
Adovi
taliansky
súhlas

plagát

zápasnícka
žinenka

členková
kosť (lek.)
vpadol
dovnútra

kolos
francúzsky
tenista
podmienka
Slovenská
republika

papagáj

tamto

meno psa

hovorový
súhlas
hazardná
hra

telúr (zn.)

strednica

časť Osla

turecký
náčelník

druh
obchodu
šíre pole

realitná
kancelária
meno
Antona

slovinský
spisovateľ
51 rímsky

bodavý
hmyz
Horská
služba
špina

patriaca
Ilonea

umelecké
dielo

Kde sa rozprestiera územie TANAPu? - Odpoveď nájdete v tajničke našej krížovky

16

Mesto Svit

1-2/2016

TANAP sťahuje svoje
administratívne sídlo do Svitu
Správa Tatranského národného parku si za nové miesto svojho administratívneho sídla zvolila mesto Svit a svoje kancelárie z Tatranskej Štrby sem presťahuje už v marci 2016.

Správa TANAP-u patrí pod Štátnu
ochranu prírody Slovenskej republiky, ktorá je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR zameranou najmä na
zabezpečovanie ochrany prírody a
krajiny. Do jej pôsobnosti spadá
napr. rozhodovanie o výrube drevín,
o územnom plánovaní a stavebnej
činnosti, prípadne určení podmienok pri organizovaní športových a
ostatných verejnosti prístupných
podujatí, a teda posúdenie akejkoľvek činnosti z hľadiska záujmov
ochrany prírody a krajiny. Územie
TANAP-u sa rozprestiera (....viď tajnička) a zaberá rozlohu 73 800 ha s
ochranným pásmom 30 703 ha.
Správa parku už od začiatku svojej existencie sídlila v priestoroch,
ktoré neboli v jej vlastníctve a z
dlhodobého hľadiska nevyhovovali
jej potrebám. Podľa slov jej riaditeľa
Ing. Pavla Majka už od jeho nástupu
v roku 2007 vyvíjala aktivity pre výstavbu vlastnej budovy, z čoho na-

koniec po viacerých komplikáciách
zišlo. V roku 2015 získala do vlastníctva voľnú budovu bývalého Daňového úradu na ulici Kapitána Nálepku vo Svite ako nadbytočný
majetok Finančnej správy SR. Priestory vo Svite si ešte pred začiatkom sťahovania vyžiadajú rozsiahlu
vnútornú rekonštrukciu, nutná bude
i oprava havarijného stavu kúrenia.
V meste Svit tak vzniknú priestory
pre environmentálnu výchovu, priViac informácií o činnosti
Správy TANAP-u nájdete na:
www.sopsr.sk/tanap
www.spravatanap.org
www.spravatanap.sk
blížia sa konzultačné služby správy
parku a blízka prírodná rezervácia
Baba tak získa dôraznejší zreteľ nad
ochranou jej prírodných hodnôt. V
budúcnosti nie je vylúčená ani možnosť dobudovania náučného chodníka v tejto lokalite.

EKO výstava v knižnici

OZ Ekotón a Bratislavské regionálne ochranárske
združenie v súčasnosti v priestoroch mestskej knižnice predstavujú výstavu s náz-vom „Návrat dážďovníkov“. Jej obsahom je ochrana vtákov a netopierov, ktoré žijú v budovách a v posledných rokoch
často zomierajú pri zatepľovaní.
Význam ochrany týchto živočíchov spočíva v ich schopnosti loviť hmyz
a tým vytvárať v meste bezplatnú biologickú ochranu pred jeho premnožením. V rámci výstavy sme pripravili premietanie filmu o živote našich
okrídlených susedov pre žiakov základných škôl. Okrem filmu si žiaci obzreli hniezdne búdky a model
vzorovo zatepleného paneláku priateľského pre vtáky a
netopiere. Premietania filmu
sa zúčastnilo 6 tried z oboch
našich základných škôl. Dúfame, že aj takéto kroky dokážu prispieť k zlepšeniu informovanosti ľudí o význame
ochrany mestského životného prostredia.
Radim Tomáš
a Nela Gloríková
OZ Ekotón

Denník polície
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n 2. decembra preverovala MsP informáciu o pohybe
neznámej osoby v alkoholickom opojení. Išlo o Milana
Z. z Tatranskej Polianky, na ktorého padlo podozrenie
z krádeže alkoholu v predajni Sintra, ktoré sa po konfrontácii a opise danej osoby so štátnou políciou potvrdilo.
n 3. decembra na Ulici Komenského došlo k dopravnej nehode, pri ktorej jeden vodič nedokázal zabrzdiť
na kamienkovom posype a prednou časťou svojho vozidla narazil do vozidla Škoda Fabia. Škoda nebola vysoká, preto sa rozhodli obaja účastníci uvedenú škodovú udalosť riešiť cez zákonné poistenie.
n 7. decembra našla mestská polícia mŕtveho Michala
M.. Kolegovia, ktorí sa snažili telefonicky s Michalom
M. skontaktovať začali mať obavy, či sa mu niečo neprihodilo, pretože v poslednom čase mal zdravotné aj
psychické problémy. Žiaľ, predtucha sa potvrdila. Po
príchode MsP do bytu menovaného našla ho ležať v
kuchyni na pohovke s igelitovou taškou na hlave. Prípad
prevzala do rúk štátna polícia.
n 19. decembra došlo k napadnutiu ženy jej druhom
Michalom L., ktorý po tomto čine z domu odišiel. MsP
ho v súčinnosti so štátnou políciou našla v pohostinskom zariadení, odkiaľ putoval na útvar štátnej polície.
n 20. decembra po telefonickej informácii sa hliadka
MsP dostavila na Ulicu Jilemnického, kde malo dochádzať k predaju zemiakov. Predajcom bol Marián L. z
Hrabušíc. Menovaný porušil VZN mesta o predaji výrobkov, predával tovar mimo miest k tomu určených,
nemal doklad o pôvode tovaru a taktiež nemal oprávnenie k predaju tovaru, čím sa dopustil priestupku proti
verejnému poriadku a bola mu uložená bloková pokuta.
n 2. januára mala rodina problém s bývalým priateľom ich dcéry, ktorý im neustále vyzváňal a dožadoval
sa rozhovoru s dcérou. V prítomnosti hliadky MsP bývalý
priateľ Jany I., ktorý pochádza z Afganistanu, po prevzatí šperkov, ktoré jej podaroval, odišiel taxíkom preč.
n 5. januára na zamrznutom toku rieky Poprad šantili
deti vo veku osem až trinásť rokov. Pohybovali a šmýkali
sa po ľade. Hliadka mestskej polície ich zábavu ukončila.
Mohlo prísť k nešťastiu, ľad sa mohol prelomiť.
n 11. januára na Ulici Štúrovej neďaleko SAD bol vyvrátený jeden z okrasných stromov - platan. K udalosti
došlo v nočných hodinách. Čo bolo príčinou vyvráteného platanu sa nepodarilo presne zistiť kvôli nedostatočnému osvetleniu daného miesta.
n 12. januára MsP zdokumentovala na troch miestach
poškodenie budov formou sprejovania. Uvedené
snímky poškodených budov boli roznesené po školách
z dôvodu zistenia páchateľa.
n 14. januára na Ulici Kpt. Nálepku sa páchateľovi
podarilo dostať do domu a vykradnúť pivnicu. Škoda
sa vyšplhala na 1 500€ a do riešenia vykradnutia pivnice
sa pustil vyšetrovateľ.
n 20. januára ohlásil prepad a okradnutie pán Jozef
S., ktorému vzali zlodeji 200 €. Boli to traja muži a
jedna žena vo veku od 17 do 20 rokov, ktorí ho udreli
do hlavy a okradli. Po kontrole mesta sa pán Ján priznal,
že peniaze sa našli a prepad si vymyslel.
n 21. januára nahlásila maloletá Monika P., že ju
údajne muž obťažuje, prenasleduje a naháňa. Muž sa
bránil tým, že čaká na auto a keďže mu je zima, tak sa
len prechádza a menovaná okolo len prešla. Keď sa
hliadka MsP rozhodla, že z kamerového záznamu zistia,
ako to bolo, Monika zmenila výpoveď. Vraj muž šiel
okolo nej a keďže boli sami na ulici, dostala strach.

Mesto Svit

1-2/2016

Stolnotenisti o Pohár primátora

Stolnotenisový klub Adento Svit bol 9. januára 2016 organizátorom už 22. ročníka
stolnotenisového turnaja mužov a žien o Putovný pohár primátora mesta Svit, ktorý
je zároveň už 7. ročníkom Memoriálu Dušana Budzáka.
Klub pod vedením Jozefa
Kleina opäť pripravil pekné
športové podujatie, kde sa zúčastnil rekordný počet účastníkov - rovných 100. Súťažili v kategórii registrovaní a neregistrovaní hráči a medzi nimi
bolo 10 žien. Hralo sa v dvoch
telocvičniach na 10-tich stoloch.
Turnaj mal vysokú športovú
úroveň. Jeho význam pre športovú verejnosť ocenili primátor

mesta M. Škvarek, generálny
riaditeľ VUCHV M. Budzák a riaditeľ ka SOŠ E. Nebusová.
„Ďakujem všetkým, ktorí sa
na organizovaní tohto športového podujatia aktívne zúčastnili a pomáhali. Sú to najmä Ján
Popadič, Jaroslav Pramuk, Maja
Dutčeková a ďalší,“ skonštatoval hlavný organizátor Jozef
Klein. „Turnaj má stále viac záujemcov a organizačne ho
zvládnuť si vyžaduje veľa ná-

mahy.“ Okrem Mesta Svit prispeli na ceny aj ZV ECHOZ
Chemosvit, VÚCHV a ďalší svitskí podnikatelia. Medzi registrovanými mužmi zvíťazil Peter
Andráš z Rakús. Prvé dve miesta neregistrovaných obsadili
Sviťania – Igor Gánovský a Miroslav Benko, ml. Zo žien bola
prvá Monika Podolinská z Mlynice. Muži štvorhra: 1. M. Smik
st. – M. Smik ml., mix 1. M. Pisarčík – M. Podolinská.
-ák-
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Klziská pripravené

Mesto Svit spravuje počas zimných
mesiacov dve ľadové plochy určené
na korčuľovanie. Jednou z nich je plocha pri budove Mladosť a druhou
priestor pri Dome kultúry v časti Pod
Skalkou. Obe majú svojich správcov,
ktorí za priaznivých poveternostných
podmienok zabezpečujú polievanie,
údržbu a osvetlenie plochy aj pre záujemcov o večerné korčuľovanie.
Vstup na klziská je bezplatný.
Na klzisku v časti Pod Skalkou stretnete na ľade aj tímy hokejistov, cez
týždeň väčšinou v čase okolo 17:00
hod.
Prevádzka oboch klzísk je samozrejme závislá od počasia.

Basketbalový Memoriál Dušana Kaňuka

6. ročníka Memoriálu Dušana Kaňuka v basketbale so spomienkou na Vlada Mlynského a Jožka Minárika sa zúčastnilo
6 mužstiev, zahraničný hosť zo Srbska - Bačka Topola, tri zo
Svitu - Muži v najlepších rokoch, Majstri, Legáto, družstvo
z Liptovského Mikuláša a z Handlovej.
Účastníkov privítali a akciu
otvorili primátor mesta Ing. Miroslav Škvarek s viceprimátorom Ing. Ivanom Zimom.
Hralo sa v extraligovej Aréne
v športovom duchu a tradičnom
nasadení. Najlepšie výsledky
dosiahlo družstvo Legáta.
Druhé miesto obsadilo družstvo
Bačka Topola zo Srbska a tretí
skončili Majstri.
Za najlepšieho hráča bol vyhodnotený Adam Lackovič
z družstva Bačka Topola a najlepším strelcom sa stal Ján Poloni od Majstrov s 35 bodmi.
Poďakovanie za usporiadanie
turnaja patrí hlavnému organizátorovi p. Dolinajovi, M.Martočkovi, R. Kovalikovi a mestu Svit
na čele s primátorom mesta Ing.
Miroslavom Škvarekom - hlavným

sponzorom, ktorý prevzal nad
turnajom záštitu. Ďalšími sponzormi turnaja boli Nadácia Chemosvit, R. Macurák – Cafe Crazy,
I.Zima- Horal Slovakia, J.Kalakaj
spolužiak D.Kaňuka a J.Minárika,
manželky našich kamarátov
Danka Kaňuková, Aďa Mlynská,
Maňa Mináriková a priatelia, ktorí
prispeli k obohateniu priebehu
turnaja.
Pekným gestom bolo odovzdanie spomienkových dresov
pre vnukov Jožka Minárika - Tomáškovi a Jakubovi s jeho číslom a Jozefovi Kalakajovi- spolužiakovi D.Kaňuka a J. Minárika
od základnej školy, OU, ako aj v
práci v Chemosvite. Ďalej bol
dres venovaný najstaršiemu
účastníkovi Rudovi Kovalíkovi,
ktorý je zároveň trénerom,

správcom Arény a zakladateľom
amatérskeho družstva BK Svit
s 32- ročnou tradíciou.
Krásnou spomienkou bude
venovanie knihy od pána Lackoviča - Slováci v Srbsku, ktorú
prevzal primátor mesta Miroslav
Škvarek.
Čo dodať na koniec? Len
pár rýmov
od Jozefa Kalakaja:
M.M.

Po skvelej účasti,
aby sme si spomienky zachovali,
do Koliby na dobrý guláš všetkých zavolali.
Pri posedení niektoré spomienky opäť ožili,
v srdiečku zachvenie, aj slzičky
v oku chvíľkami žiarili.
Pri lúčení iba jediná myšlienka
znela do diali,
o rok sa stretnime zdraví,
na siedmom memoriáli

Foto: P. Kostka

Tomáš Štinčík exceloval

Český halový pohár v hasičskom športe finišoval v Ostrave súťažami žiakov v behu na 60 m prekážok.Tretie záverečné kolo
pod názvom Ostravskobeskydské šedesátky sa konalo počas
víkendu 12.-13.decembra 2015. V početnom štartovnom poli
sa nachádzali i mená pretekárov zo Svitu a Spišskej Novej Vsi.
Najlepší výsledok spomedzi zástupcov nášho regiónu dosiahol Tomáš Štinčík zo Svitu. V prvom pokuse dosiahol čas 13.76 sek, v druhom 13.26 sek, čo je rekord v tejto disciplíne v Čechách. Okrem prvenstva v Ostrave Tomáš vyhral i celkovo Český pohár s plným
počtom bodov (predtým vybojoval prvenstvá v Jablonci a Prahe.)
Organizátori vyhodnotili aj najlepší výkon roka 2015 - Tomáš dostal
špeciálnu cenu za čas 13,26 s. V Čechách to bola jeho posledná
súťaž v kategórii mladších žiakov, pretože tam pretekári štartujú
podľa ročníkov narodenia. Na Slovensku môže absolvovať ešte zopár
súťaží, pretože tu je zaradenie do kategórií iné - do 12 rokov bude
ešte mladší žiak.
Text a foto: D Božová

Mesto Svit

1-2/2016

Na Svit budú
Sparťania spomínať len v dobrom.

Mesto Svit hostilo 2070 športovcov zo Slovenska, Českej republiky,
Poľska, Maďarska, Rakúska, Nemecka, Veľ kej Británie. na medzinárodných pretekoch SVIT WINTER
SPRINT SLOVAKIA. Prijať takéto
množstvo športovcov preverilo
schopnosti organizačného tímu,
ktorý koordinoval plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, parkovacie miesta pre 1100 automobilov
a zabezpečoval čo najmenšie obmedzenia obyvateľov. Veľ ká vďaka
patrí Mestskej polícii, Dobrovoľnému hasičskému zboru, Obvodnému oddeleniu PZ vo Svite, dobrovoľníkom z Jednoty dôchodcov
Slovenska vo Svite, TS Mesta Svit
a zamestnancom Mestského úradu.
„Preteky vo Svite dopadli z pohľadu organizátorov, ale aj ohlasov
od pretekárov, veľmi dobre. Nielen
vďaka prostrediu, kde sa konali, ale
aj nádhernému počasiu, ktoré
umocnilo zážitok z podujatia. Na
trati bolo veľa divákov, ktorí súťažiacich povzbudzovali počas celej
trate na prekážkach a hnali ich do
cieľa.Môžem iba vysloviť spokojnosť
so spoluprácou so zástupcami
mesta, ktorí veľ kou mierou prispeli
k úspešnému zvládnutiu tak veľkého podujatia, akým Spartan Race
je,“ povedal Ján Čandík,riaditeľ
pretekov.

Marcela Bartková

reprezentovala mesto Svit v medzinárodných pretekoch SVIT WINTER SPRINT SLOVAKIA. Pretekala v kategórii OPEN TÍM.
V celkovom poradí kategórie OPEN ŽENY zvíťazila s časom 55 minút
a 51 sekúnd.
Tento úžasný úspech
dosiahla po pravidelnom
zodpovednom tréningu.
Už v roku 2014 sa chystala na tieto atraktívne
preteky, pre zdravotný
stav sa ich však nemohla
zúčastniť. V roku 2015 sa
jej však sen začal napĺňať
– na letných pretekoch
v Jasnej a neskôr na zimných na Donovaloch mala
slušné umiestnenie, ktoré
ju motivovalo zúčastniť sa
aj domácich vo Svite. Ako
každý pretekár, i ona túžila po najlepších priečkach, o to viac, že boli
doma, ale že to bude prvenstvo si nepomy-

slela ani v najlepšom sne. „Bol to nádherný
„šok“ a prekvapenie. Podarilo sa to i napriek
môjmu malému poblúdeniu na úseku asi
600 metrov. Som šťastná, že pri tomto mojom úspechu boli aktívnymi pretekármi
i moje dve deti“,prezradila športovkyňa mesiaca Marcela Bartková.
Tím SPARTAN RACE SVIT v zložení Marcela Bartková, Ján Hruška, Adrián Bartko,
Gabriela Potočná sa umiestnil na 19. mieste.
Úprimne blahoželáme!

Na foto: Marcela Bartková (vpravo) s dcérou Alexandrou a synom Adriánom.

Prvenstvá Petra Mlynára zo Svitu
TJ Tatran Gerlachov z poverenia bežeckého úseku Slovenskej lyžiarskej asociácie
usporiadala v utorok a v stredu 5.-6.januára 2016 už 58. ročník Memoriálu 24
padlých hrdinov v bežeckom lyžovaní. Podujatie bolo súčasťou nielen Slovenského
pohára dospelých, juniorov a dorastencov, Slovenského pohára veteránov, Slovenského pohára žiakov, ale tiež bolo zaradené medzi medzinárodné FIS preteky.

Okrem pretekárov zo Slovenska sa na
štart postavila i početná skupina lyžiarov
-bežcov z Česka a Poľska.
Keďže sneh chýbal i v Gerlachove, pretekári súťažili na náhradných tratiach na
Štrbskom Plese. Počas prvého súťažného
dňa súťažili v šprintoch, druhý deň muži
a juniori absolvovali 10 km voľne a ženy
5 km voľne.

M. Madzin v ankete
SBA druhý

SBA vyhlásila výsledky ankety najlepších basketbalistov za rok 2015. Najlepším basketbalistom sa stal R. Rančík z Interu Bratislava a u žien Zuzana Žirková
z Good Angels Košice. Za najlepšieho
trénera bola vyhlásená Natália Hejková
z USK Praha. Najlepším mládežníckym
trénerom roka 2015 sa stal Richard Kucsa
z Pieštanských Čajok a na 2. mieste Michal Madzin z Iskry Svit. Gratulujeme!
-ák-

Najrýchlejším mužom v šprinte bol slovenský reprezentant Peter Mlynár, člen
Strediska štátnej športovej reprezentácie
ŠKP Štrbské pleso, obyvateľ Gerlachova
- bývalý žiak ZŠ Mierová vo Svite. Medzi
ženami dominovala slovenská reprezentantka Barbora Klementová.
Peter Mlynár potvrdil svoju dobrú
formu i na druhý deň - k prvenstvu
v šprinte pridal i ďalšie - v behu na 10 km
voľne.
D.Božová

Futbalisti v príprave

Futbalisti FK Svit v príprave na jarnú časť
IV. ligy od 11. 1. začali s kondičnou prípravou. Využívajú domáce podmienky a hrajú
aj prípravné zápasy na umelej tráve v blízkom okolí. Káder hráčov až na malé zmeny
ostal pohromade a cieľom naďalej zostáva
postup do III. ligy. Pred začiatkom súťaže
13. 3. 2016 odohrajú viac prípravných zápasov, kde odskúšajú aj nových hráčov tak,
aby sa káder pred súťažou stabilizoval. -ák-
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Winter Spartan Race Svit 2016
Keď som presne pred rokom napísal v týchto novinách článok o mojich prvých kontaktoch a športových zážitkoch zo
súťaže Spartan Race (ďalej SR), ani v najodvážnejšom sne
by mi nenapadlo, že príde deň, kedy sa sen premení na
skutočnosť! V sobotu 23. januára 2016 totiž privítalo
mesto Svit účastníkov prestížnej zimnej série Spartan Race
pod Babou v areáli Koliby.

Viac ako 2 tisíc prihlásených
účastníkov si prišlo zmerať sily
v pravom podtatranskom prostredí a aj počasí, keď teplomer na štarte ukazoval -14 °C!
Ani takýto mráz neodradil pretekárov zo Slovenska, Poľska,
Česka, Maďarska zmerať si sily
a šikovnosť na 8 km dlhej, výborne pripravenej technickej

trati plnej rafinovane postavených 20-tich umelých aj prírodných prekážok, dokonca s prebehnutím cez ľad po zamrznutej rieke Poprad. Preteky
znova riadne preverili, ako
dobre sa súťažiaci pripravili.
Vo výbornej forme sa predviedla domáca svitská pretekárka Marcela Bartková – skú-

sená„sparťanka! a minuloročná držiteľ ka prestížnej medaile Trifecta 2015, ktorá
v kategórii Open ženy časom
55:51 min obsadila skvelé 1.
miesto! Naplno tak zúročila
zodpovednú a poctivú prí-

pravu zameranú práve na tieto
preteky. Svoju premiéru v kategórii žien mala aj Gabriela
Potočná, ktorá dobehla do
cieľa v čase 1:13:04 hod. a ako
druhá najlepšia domáca pretekárka obsadila v rovnakej kategórii 21. miesto z 357 štartujúcich žien.
V hlavnej kategórii mužov si
bez zaváhania vybojoval zimný
titul Majster Európy a dvojnásobný úspešný účastník majstrovstiev sveta Peter Žižka. Zo
svitských pretekárov sa najlepšie darilo iba 15 ročnému Adriánovi Bartkovi, pre ktorého
to bol tiež prvý štart na SR
a ten zdolal trať za 1:02:00
hod. pričom o jedinú sekundu
zdolal ďalšieho Sviťana v poradí Mariána Knižku.
V súťaži tímov, kde bodovali
prví štyria najlepší pretekári,
sa družstvo Spartan Race Svit
v zložení Marcela Bartková,
Ján Hruška, Adrián Bartko
a Gabriela Potočná umiestnili
na peknom 19. mieste zo 143
štartujúcich družstiev.
Veľmi teší zistenie, že viac
ako 20 mužov aj žien priamo
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zo Svitu prijalo túto výzvu a využili možnosť zúčastniť sa tejto
náročnej súťaže a pretekať tak
na domácej pôde! Organizátori tiež po prvýkrát zorganizovali zimný SR v troch detských kategóriách. Všetci
chlapci a dievčatá od 3 do 15
rokov si po absolvovaní svojej
prekážkovej trate odniesli domov nielen krásne tričko a medailu, ale určite aj nádherný
športový zážitok.
Obrovská pochvala a uznanie však patrí najmä organizátorom, všetkým, ktorí pomáhali na príprave, realizácii
a hladkom priebehu súťaže!
Poďakovanie patrí Lukášovi
Valášekovi, Mestu Svit za to,
že nadviazali takúto spoluprácu s hlavným organizátorom tejto súťaže pre strednú
Európu. Mestská polícia s dobrovoľníkmi zvládla bezproblémovú dopravu – vďaka im.
Na tvárach odchádzajúcich
zúčastnených bolo vidno emócie, bolesť, únavu, vyčerpanie,
radosť, nadšenie, ale hlavne
spokojnosť!
Každý, kto došiel do cieľa,
určite pochopil, o čom to celé
je. Verme, že všetkým účastníkom i divákom táto športová
udalosť zostane nadlho v pamäti a dobré správy o svitskom zimnom sparťanovi sa
budú šíriť ďalej..a snáď o rok
si to prídeme užiť pod Babou
znova!
A žiada sa ešte spomenúť
všetkých prihlásených zo Svitu
na tejto výnimočnej akcii.
Sú to: Chybová Barbora,
Grešová Miroslava, Bendíková Anna, Deptová Barbora, Valčáková Michaela,
Bartková Alexandra, Bendíková Tatiana, Janečková Sylvia, Kovalová Stela, Margetinová Silvia, Tupá Katarína,
Potočná Ivana, Potočná Gabriela, Bartko Adrián, Knižka
Marián, Vojsovič Matúš, Potočný Laco, Bendík Marián,
Hollý Miroslav, Strmenský Miloš, Dobrovič Marek, Babčák
Peter, Jakubčák Matúš, Mýtnik Igor, Weinciller Michal,
Dulovič Kamil, Michlík Pavol,
Vojsovič Miroslav, Ďurkovič
Michal.
L. Potočný
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