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ZO ŽIVOTA V MESTE

Chcete, aby
Vám už naozaj
nič neušlo?

Kto je Mládežnícky parlament?

Sme skupina mladých ľudí, ktorá vytvára aktivity, udalosti a podujatia pod
vedením CVČ spolu s našou koordinátorkou Jankou Koreňovou. Oficiálne sme
boli vyhlásení za Mládežnícky parlament
17. decembra 2018 v Dome kultúry vo
Svite.
Na toto vyhlásenie, sme sa pripravovali prostredníctvom workshopov
a školiteľa z Iuventy. Pomocou týchto
školení sme zceľovali naše vzťahy, spoluprácu a vzájomnú komunikáciu. Aj
keď nie sú všetci naši členovia zo Svitu,
ale sme študentmi na SOŠP, snažíme sa
a robíme všetko preto, aby sa obyvatelia
mesta Svit cítili čoraz lepšie a aby toto
mesto žilo.
Pracujeme na budovaní vzťahov
nielen s mladými, ale aj s ľuďmi staršej
generácie. Ako novodobý Mládežnícky parlament sme už stihli uskutočniť
niekoľko akcií, ako napríklad Hallowenska párty pre deti, ktorá sa uskutočnila

v priestoroch telocvične CVČ. Na
podnet z vedenia mesta, sme pripravovali ľadovú plochu pri „Mladosti“.
Ďalšími akciami boli verejné korčuľovanie na klzisku, Karneval na ľade
a iné. Spolu s CVČ, Mestskou knižnicou
a Jánošíkom Senior Svit sa nám spoločnými silami podarilo uskutočniť úžasnú
akciu Fašiangy vo Svite. Za toto podujatie
by sme sa im chceli veľmi poďakovať a tešíme sa na najbližšiu spoluprácu.
Tiež nás teší, že máme dobré vzťahy
s okolitými základnými školami, pre ktoré
by sme v budúcnosti chceli pripraviť rôzne spoločné akcie.
(Klaudia Kitzová)
Primátorka Dáša Vojsovičová ďakuje v mene mesta Svit všetkým členom
Mládežníceho parlamentu a Centru voľného času vo Svite za pomoc, organizáciu a údržbu ľadovej plochy, ktorá bola
uplynulú zimu k dispozícii.

Predstavujeme Vám našu novú službu
pre občanov a návštevníkov nášho mesta. Chcete byť informovaný o každej aktualite z nášho webu? Chcete mať k dispozícii dôležité informácie o Svite a zo
Svitu vo vašom smartfóne?
Práve pre vás je určená naša nová bezplatná mobilná aplikácia - V OBRAZE.
Aplikácia vám prinesie prehľad aktualít z webu. Bezplatne vás upozorní v mobilnom telefóne na každú novopridanú
správu, či podujatie. Dozviete sa včas
o všetkých organizovaných akciách. Alebo si môžete pozrieť fotografie a dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

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

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

android

iOS

Mediačná poradňa vo Svite

Mesto Svit
ďakuje spoločnosti
TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s.,
za ústretovosť a spoluprácu
pri zimnej údržbe mesta.
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Mesto Svit v spolupráci s Mediačným centrom Poprad pre vás otvorili bezplatnú
mediačnú poradňu, ktorá bude prebiehať vždy prvý utorok v mesiaci v priestoroch komunitnej miestnosti mestského úradu Svit. Najbližšie to bude 7. mája 2019. Bezplatná
poradňa bude k dispozícii obyvateľom mesta. Mediátori Vám ochotne poradia ako postupovať pri riešení Vášho právneho alebo osobného problému.
Účelom mediačnej poradne zriadenej v našom meste je:
l poskytnúť obyvateľom mesta bezplatnú pomoc pri riešení sporov, konfliktov vzniknutých pri susedských nedorozumeniach, pri vyporiadaní vlastníckych práv, v rámci
rodinných, obchodných a pracovnoprávnych sporov a pod.
Spory, ktoré možno riešiť mediáciou:
l susedské (obťažovanie hlukom, prachom, dymom, odpadmi, zvieratami) l konflikty
občanov so susediacimi inštitúciami, reštauráciami, dopravcami, rodinnoprávne spory
(úprava vzájomných rodičovských práv, výživné, bezpodielové spoluvlastníctvo, generačné nedorozumenia) l obchodné záväzkové spory (vzťahy medzi podnikateľmi)
l environmentálne konflikty l spory vzniknuté z pracovnoprávnych vzťahov l spory
vzniknuté v školskom prostredí (spojené so šikanovaním, záškoláctvom, ohováraním,
konflikt učiteľ - rodič, učiteľ - žiak a pod.).				
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Mesto si váži a ďakuje
za túto iniciatívu

Sviťania si vyhlasovali Žihadielko

Eva Žoldáková je zakladateľkou a hlavnou hnacou silou facebookovej skupiny Žihadielko pre Svit. Práve tá bola hlavným komunikačným nástrojom pre aktívne dámy, ktoré burcovali Sviťanov k tomu,
aby hlasovali v súťaži o spomínané detské ihrisko. A že to robili dobre, dokazuje aj to, že stavenisko je odovzdané a Žiahdielko vo Svite
bude slávnostne otvorené už 2. júna 2019 na Štefánikovej ulici medzi tzv. kolkárňou a garážami.
Jej najbližšími spolupracovníčkami
v tomto projekte sú Ľubica Hvizdošová,
Janka Maličká, Michaela Valčáková a Denisa Dudášová. Zakladateľku komorne
nazvali aj „včelou kráľovnou“.
Prvé osobné stretnutie týchto dám pohromade sa uskutočnilo až na návšteve
v kancelárii primátorky mesta Dáši Vojsovičovej. Skupina aktívnych mamičiek pri-

Hlasujte za Sviťanku
nominovanú
na Slovenku roka
Andrea Gontkovičová (rod. Kocúrová)
je nominovaná v prestížnej čitateľskodiváckej ankete Slovenka roka 2019
v kategórii Biznis a manažment.
Svojim hlasom ju môžeme podporiť do
2. mája 2019 prostredníctvom SMS
na čísle 7504 v tvare: SR 2 (SR medzera
2), kupónmi z týždenníka Slovenka
alebo online na www.slovenkaroka.sk/
hlasovanie. Každý, kto hlasuje, môže
vyhrať exkluzívny zájazd pri mori
pre dve osoby.
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Samospráva má snahu podporiť túto
iniciatívnu komunitu a poskytne priestory na prevádzkovanie rodinného centra,
ktoré by malo niesť názov Ako doma.
„Myšlienka založenia rodinného centra ma napadla už minulý rok v lete.
Stretávali sme sa mamičky s malými
deťmi a už vtedy som začala premýšľať,
čo budeme robiť v zime. Je tu síce detská herňa, ale zaplatiť denne niekoľko
eur nie je reálne. A byť každý deň u niektorej kamarátky tiež nie.
Tak som na jeseň bola za vtedajšou,
ešte, pani poslankyňou Vojsovičovou.
Chcela som vedieť, či je možné nájsť
nejakú budovu, alebo priestor vo Svite, kde by mohlo takéto centrum byť.
Chceli by sme, aby prevádzka bola zameraná na trávenie času pre rodinu celodenne, nie len pre mamičky s malými
deťmi dopoludnia. A tiež realizovať aktivity aj cez víkend.
Tak som začala riešiť otázku založenia občianskeho združenia, aby sme
mohli získať aj vlastné peniaze a aby
sme s prevádzkou nezaťažovali len
mesto. Prípadne by sa mohlo centrum
v budúcnosti uchádzať aj o rôzne granty, či fondy. Aktuálne čakám na schválenie stanov a pridelenie IČO,“ hovorí Eva
Žoldáková.
„Priestor je už vyriešený. Vieme, kde
ho môžeme umiestniť. Treba ho len vyprázdniť, upratať a zariadiť. Aktuálne
čakáme už len na to, kedy bude zverejnená výzva, z ktorej by sme mohli
získať ešte finančnú podporu,“ dodala
primátorka.
Najbližším podujatím, ktoré bude rodinné centrum Ako doma organizovať je
Míľa pre mamu 11. mája o 15.00 h.
(dav)

jala pozvanie vedenia mesta, ktoré sa im
aj týmto spôsobom chcelo osobne poďakovať za snahu a čas investovaný do hlasovania. Dovtedy komunikovali prevažne
virtuálne a stretnúť sa im nepodarilo. Nápad so zapojením Svitu do boja o ihrisko
prišiel spontánne po zhliadnutí reklamy.
Následne založila facebookovú skupinu
a postupne do nej prizývala ďalších ľudí.
Administrátorky motivovali ľudí aj prostredníctvom odmien. Každý deň súťažili o rôzne
ceny od miestnych darcov. Všetky spomínané
mamičky chcú týmto
poďakovať štedrým
sponzorom, ktorí venovali ceny, ale aj svojim
rodinám za trpezlivosť
pri časovej vyťaženosti.
Hlasovanie prebiehalo od 14. januára do
28. februára 2019. Za
mesto bolo vo svojej kategórii
odovzdaných
celkovo 231 113 hlasov.
Ihrisko bude určené pre
deti vo veku od 2 do 12 Zľava: Eva Žoldáková, primátorka Dáša Vojsovičová, Janka Maličká,
rokov.
Michaela Valčáková, Ľubica Hvizdošová a Denisa Dudášová
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Mesto Svit v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkčného miesta: Vedúci oddelenia investičných činností,
územného plánovania a životného prostredia Mestského úradu vo Svite
Pracovný pomer: Hlavný pracovný pomer

Roztočte to so svojimi
kolegami na bicykli

Ponúkaný plat:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, nástupný hrubý plat 1 000 €

Zamestnanci so svojimi tímami sa
budú môcť do súťaže zaregistrovať hneď
potom, ako sa do kampane prihlási samospráva, v ktorej majú trvalé bydlisko,
alebo do ktorej dochádzajú do zamestnania. Vo Svite je registrácia už možná
a prihlásiť sa môžete do 5. mája.
Kampaň však nie je určená len pre
zamestnancov, ale zúčastniť sa jej môžu
tiež študenti stredných a vysokých škôl.
Aj oni sa tak pridajú k obrovskému pelotónu, ktorý zabojuje o atraktívne ceny
v podobe elektrického bicykla, elektrokolobežky či skladacích bicyklov. Okrem
toho účastníci podporia svoje mesto aj
v súťaži o cyklostojiská s verejnými cyklopumpami, ktoré poputujú do 5 aktívnych
samospráv.
Touto cestou chceme osloviť všetky
firmy, podnikateľov, inštitúcie a organizácie, ktoré majú sídlo v meste Svit, aby
sa zapojili aj do tohto ročníka súťaže.
Súťaž je určená pre 2 - 4 členné
tímy zamestnancov z rovnakej firmy
alebo inštitúcie, ktoré sa zaregistrujú do 5. mája 2019 na webovej stránke http://www.dopracenabicykli.eu
Tieto tímy budú počas mesiaca máj
dochádzať do zamestnania na bicykli
a budú si o tom viesť evidenciu na internete v zmysle štatútu súťaže. Kompletné
pravidlá súťaže, štatút a bližšie informácie nájdete na www.dopracenabicykli.eu
(red)

Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
l ukončené min. úplné stredoškolské vzdelanie, odbor stavebníctvo, ukončené vysokoškolské
vzdelanie 2. stupňa, odbor stavebníctvo výhodou
l riadiaca prax na vedúcej pozícii výhodou
l samostatnosť a rozhľad v oblasti prípravy a riadenia investičnej výstavby a stavebného dozoru
realizovaných stavieb (investičné zámery, inžinierska činnosť súvisiaca so zabezpečovaním
projektov, s vydaním územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia,
príprava podkladov pre výber zhotoviteľa, koordinácia projektovs rozpočtami a investičnými
zámermi, kontrola rozpočtu stavby)
l prax v samospráve alebo štátnej správe výhodou
l prax vo verejnom obstarávaní výhodou
l bezúhonnosť
l znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov o samospráve a v oblasti investičnej výstavby
l spoľahlivosť, flexibilita, schopnosť vysokého pracovného nasadenia
l manažérske schopnosti, technické a analytické myslenie, koncepčná činnosť
l organizačné a komunikačné schopnosti
l ovládanie softvéru MS OFFICE na štandardnej užívateľskej úrovni, ovládanie softvérového vybavenia
Cenkros, CAD systémov a ekonomického softvéru výhodou
l vodičský preukaz skupiny B

Nástup do zamestnania: od 1. 6. 2019

Zoznam požadovaných dokladov:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
kópia dokladov preukazujúcich dosiahnuté vzdelanie
životopis
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešného kandidáta sa bude vyžadovať výpis z registra
trestov nie starší ako 3 mesiace)
l písomný súhlas uchádzača na spracovanie a evidovanie osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

doplnené po uzávierke

l
l
l
l

Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a doložia všetky požadované doklady.
Prihlášky s označením „Výberové konanie - vedúci odd. IČÚPaŽP - neotvárať“ doručte v zalepenej
obálke najneskôr do 26.04.2019 na adresu: Mesto Svit, Mestský úrad - sekretariát primátora mesta,
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny
uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení alebo žiadny uchádzač nebude vyhovovať
a má právo vyhlásiť v súlade s § 5 ods. 8 zákona č. 552/2003 Z.z. nové výberové konanie.
Vo Svite 8. 4. 2019			

Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
primátorka mesta Svit

Vedenie mesta diskutovalo s občanmi Ples mesta uzavrel plesovú sezónu
V dňoch 26. a 27. marca mali obyvatelia Svitu možnosť zúčastniť
sa verejného stretnutia s vedením mesta a poslancami, ktorí prijali
pozvanie. Prítomní boli aj niektorí zamestnanci mesta, ktorí budú na
svojich oddeleniach riešiť prednesené podnety. Iniciátorkou podujatia bola primátorka Dáša Vojsovičová pri príležitosti uplynutia
100 dní od nástupu do novej funkcie. Prvá diskusia prebehla v Dome
kultúry vo Svite a druhá v Kultúrnom dome Pod Skalkou. V úvode
primátorka predstavila prezentáciu odzrkadľujúcu niektoré finančné ukazovatele mesta, odpočet krokov, ktoré vo svojej pozícii začala
realizovať v porovnaní s predvolebnými plánmi a najbližšie ciele. Vyjadrila tiež vôľu v podobných stretnutiach v budúcnosti pokračovať.
Oboch stretnutí sa zúčastnili občania v hojnom počte. Kládli otázky
na rôzne témy týkajúce sa života v meste, ale tiež sa dožadovali riešení rôznych problémov, či situácií, ktorým musia čeliť.
(red)
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Plesajúci hostia sa zišli v piatok 1. marca v kaviarni hotela
Spolcentrum, kde sa výborne zabávali a vychutnávali si atmosféru večera navodenú nielen výnimočnou výzdobou, ale aj programom. Pri vstupe do kaviarne vítala hostí primátorka mesta Dáša
Vojsovičová spolu s prednostom MsÚ Jánom Hutníkom v sprievode príjemných tónov hudby v podaní Jozefa Štrbku, pedagóga Súkromnej základnej umeleckej školy Fantázia. Ples otvorilo
krásnou piesňou duo Sweet&Pepper a nasledoval tanec talentovaných žiačok SZUŠ Fantázia. O skvelú hudobnú produkciu
sa postarala hudobná skupina Montana Band. Hostia neskrývali nadšenie ani z hviezdy večera – malého veľkého muža Petra
Ondriu, ktorý je známy ako slovenský Louis Armstrong. Pre hostí
bola pripravená aj bohatá tombola a fotokútik s vtipnými rekvizitami.					
(LF)
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE

KALENDÁR PODUJATÍ
15. apríl

9.30 h * Mestská knižnica Svit

Lesy pre ľudí - ľudia pre lesy
lesná pedagogika pre deti ZŠ
- prednášky lesného pedagóga
organizuje - Mestská knižnica Svit

17. apríl

13.30 - 20.00 h * Mestská plaváreň Svit

Plavecká štafeta
organizuje - CVČ Svit

Fašiangy vo Svite
Fašiangy sme v meste oslavovali
5. marca. Organizovali sme ich pod záštitou mesta Svit spolu s folklórnym súborom Jánošík senior a Mládežníckym
parlamentom. Prostredníctvom tohto
podujatia sme chceli všetkým Sviťanom
ukázať, ako sa pochovávala basa a slávili
fašiangy v minulosti. Členovia Jánošíka
senior vtipnou formou zabávali účastníkov podujatia a prezlečení v rôznych
vtipných maskách navštívili aj priestory mestského úradu, kde ich privítala
primátorka mesta. Tu sa začal kultúrny
program rôznymi piesňami a tancom
a pokračoval sprievodom cez Svit. Naše

stanovištia boli pred budovou pošty,
Domom kultúry a rôznymi nákupnými
centrami. Po ceste sa k nám za spevu a
tanca pridávali aj ďalší ľudia. Mládežnícky
parlament ponúkal všetkým prítomným
tombolové lístky, za ktoré mohli vyhrať
zaujímavé ceny. V priestoroch telocvične
bolo predstavenie pochovávania basy,
ktoré malo veľký úspech. Už teraz sa tešíme sa aj na budúcoročné fašiangy. Touto
cestou by sme chceli poďakovať všetkým,
ktorí sa podieľali na organizácii tohto
skvelého podujatia, ale aj všetkým účastníkom patrí veľké ĎAKUJEME!
(CVČ Svit)

20. apríl

13.00 h * Indoo studio, Svit

Kváskovanie

potrebné sa prihlásiť, príspevok 25 €
organizuje - Indoo studio

do 30. apríla

Mestská knižnica Svit

výstava kresieb
F. Žoldák - Dedinské motívy
organizuje - Mestská knižnica Svit

30. apríl

17.00 h * pred KD Pod Skalkou
18.00 h * pri Kolibe

Stavanie a obhrávanie májov
a Retro majáles
organizuje - Mesto Svit

1. máj

9.00 - 13.00 * pri Studničke

Prvomájová brigáda Sviťanov
organizuje - OZ Rozpuk

7. máj

13.30 h * pri Pamätníku padlých

Kladenie vencov
pri príležitosti Dňa víťazstva
nad fašizmom
organizuje - ZO SZPB, Mesto Svit

11. máj

15.00 h * pochod ulicami mesta

Míľa pre mamu

organizuje - Rodinné centrum Ako doma

11. máj

14.00 h * divadelná sála DK Svit

Aj pri pochovávaní basy bolo veselo

Dni mesta 2019
- výzva
Podnikáte v oblasti gastronómie? Alebo predávate zaujímavé výrobky? Tak sa
príďte prezentovať a ponúknuť svoje produkty zákazníkom na Dňoch mesta Svit
v dňoch 21. - 22. júna 2019. V prípade
záujmu sa dozviete podrobné informácie
na Mestskom úrade vo Svite, na Oddelení
investičných činností, územného plánovania a životného prostredia u Martiny
Rybárovej, na emailovej adrese:
martina.rybarova@svit.sk
alebo na tel. čísle: 0905 906 222.
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Deň matiek

Vítanie jari pohybom
9. marec bol na ZŠ Komenského vo Svite
v znamení „Vítania jari pohybom“. Správna
dávka pohybu = prirodzený a zdravý vývoj.
Deti a rodičia športovali, súťažili, hrali sa,
ale hlavne výborne sa zabávali.
Spoločný čas strávený s deťmi, ktoré sú
dobre naladené, nám pomôže zabudnúť na
každodenné starosti a prinúti nás zastaviť
sa. Odstraňuje sa tak potreba umelých zážitkov, čo sa v tomto prípade aj dosiahlo. Popri športovaniu všetkým dobre padlo malé
občerstvenie, o ktoré sa postarali skvelé pani
kuchárky. Ďakujeme všetkým za krásne dopoludnie.
(Rodičia ZŠ Komenského)

organizuje - Mesto Svit

18. máj

19.00 h * výstavná sieň knižnice

Noc múzeií a galérií

organizuje - Mestská knižnica Svit

1. - 31. máj

Mestská knižnica Svit

Výstava fotografií - Salzmann,
Plučinský, Slebodová
organizuje - Mestská knižnica Svit

22. máj

19.00 h * Dom kultúry Svit

Klimaktérium, no a čo?
vstupné 20 €

organizuje - Bell Canto
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Noc s knihou

ZŠ Komenského
otvorila brány verejnosti
Dňa 21. marca sa opäť otvorili brány
našej školy, aby sme v nich privítali budúcich prvákov a ich rodičov. Tento ročník
Dňa otvorených dverí bol špecifický tým,
že okrem škôlkarov z okolitých materských škôl, k nám zavítali aj štvrtáci, ktorí
sa zúčastnili otvorených hodín telesnej
výchovy so zameraním na futbal a basketbal. Pre športových nadšencov sme
si pripravili otvorené hodiny so známymi
futbalistami a basketbalistami a následnej autogramiády.
Na predškolákov čakala ,,Zázračná
krajina rozprávok“, v ktorej sa zabavili v mnohých aktivitách a zoznámili sa

s priestormi školy. Škôlkari pomohli Jankovi a Marienke ozdobiť medovníčky, vajce ich zobralo na vandrovku telocvičňou,
skúsili, aké to je preniesť sa do ďalekého
Anglicka, bábkam z bábkového divadla
rozhýbali ruky a nohy a nakoniec sa zahrali na budúcich moderátorov v našej
školskej TV. A akí by sme to boli hostitelia, keby sme si vzácnu návštevu neuctili
malým občerstvením.
Aj tento krát sme sa presvedčili, že
detská radosť v očkách a spokojnosť na
tvárach rodičov je pre nás tým najväčším
poďakovaním.
(Mgr. Anna Dratvová)

Zaujímavá výstava otvorená

ZŠ na Komenského ulici nadviazala
spoluprácu so Vzdelávacím centrom Múzea SNP v Banskej Bystrici prostredníctvom jeho vedúcej PhDr. Jany Odrobiňákovej. Výsledkom je inštalácia putovnej
výstavy s názvom 1944 - Slovenské
národné povstanie, ktorej slávnostná
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Ako vznikla kniha? Odkiaľ prišli rozprávky? Na tieto otázky Vám radi odpovedia naše deti, ktoré strávili piatkový
podvečer a celú noc z 15. na 16. marca
v ŠKD pri Základnej škole Komenského
vo Svite. Ožili rozprávkové postavy z rôznych rozprávok a našli si miesto na piatich stanovištiach v našej „nočnej škole“.
Mohli ste tu stretnúť Popolušku, Zlatovlásku, Snehulienku a sedem trpaslíkov,
postavy z rozprávky Pán Boh daj šťastia,
lavička a ilustrátora rozprávok. Večer sme
si nezabudli naplniť brušká a ukončili ho
čítaním rozprávok v spacáku. Veríme, že
naše deti prežili nezabudnuteľnú noc
v škole s knihami a o knihách. Všetkým,
ktorí nám pomohli, patrí veľká vďaka.
Zvlášť ďakujeme našim kolegyniam - rozprávkovým postavám, rodičom za skvelé
občerstvenie. Tešíme sa na ďalšiu noc
v škole J
(Vychovávateľky ŠKD)

vernisáž sa uskutočnila 27. marca v aule
školy za prítomnosti primátorky mesta
Dáši Vojsovičovej, poslancov, zástupcov
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Klubu vojenskej histórie, Klubu
ABŠ a zástupcov škôl.
Autorom výstavy, ktorá na 16-ich pa-

neloch zachytáva okolnosti rozbitia Československej republiky, pomery vojnového slovenského štátu, ako aj prípravy,
priebeh, význam a výsledky povstania,
je renomovaný historik a riaditeľ múzea
SNP PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
Výstava je postavená na tzv. rovesníckom sprevádzaní, keď sa funkcie sprievodcov ujímajú žiaci našej školy, ktorí to
na vernisáži zvládli excelentne. Aby ňou
sprevádzali svojich spolužiakov z rôznych škôl nášho okresu, ale aj skupiny
„dospelákov“, ktoré si ju budú môcť po
predchádzajúcom dohovore prezrieť do
6. mája 2019.
Hostí počas vernisáže previedli výstavou títo lektori: Laura Božiková, Simona
Mlynská, Matej Handzuš, Matej Hudák,
Tímea Kurpašová, Laura Ruttkayová, Šimon Porada, Denis Ryša, Sabína Ivanová, Lívia Lišková, Martin Kostyšák a Ema
Steinerová.
Ste srdečne vítaní, milí Sviťania!
(Mgr. Viera Kicová)
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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„Kniha je základom poznania, učiteľom vekov,
vládcom kráľovstva ducha.“ (Seneca)

Marec bol v Spojenej škole
plný kníh a zábavy
Uplynulý mesiac nám aj v našej škole ponúkol obrovské množstvo aktivít zameraných predovšetkým na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.
Aktivít, ktoré v tejto dobe informačných technológií upriamujú pozornosť našich detí aj na trávenie voľných chvíľ práve s knihou v rukách.

Žiaci Spojenej školy pri pokuse na Vedeckom jarmoku

Podujatie s názvom Osobnosti čítajú
deťom sa uskutočnilo 12. marca. Medzi
žiakov prvého stupňa zavítali vzácni hostia, ktorých spája láska ku knihám. Luďa
Szabová, Marta Valková, Žofia Rusyniaková a Karol Šramko - bývalí pedagógovia
školy, sa podelili s deťmi o posolstvo ich
obľúbených rozprávkových kníh. Vďaka Mestskej knižnici mali deti možnosť
Kedy je tón falošný? Azda môže byť
aj vtedy, ak je spievaný od srdca? Nemaže sa náhodou v momente, keď sa
vcítime do skladby a piesne, a láska
k hudbe presiahne všetky pravidlá?
Pri príležitosti Dňa žien sme mohli zažiť ďalšiu z našich spontánnych osláv
v Dome kultúry, kde sme počuli spev,
klavír, gitaru a aj pekné slová v básni.
Bola to kytica hudby pre všetky ženy.
Jednotlivé kvety voňali úprimnosťou a
radosťou aj napriek pár chybičkám, ktoré
ste prehliadli a svedčil o tom váš potlesk.
Takéto koncerty robíme vo Fantázii radi.
Možno by sa vám zdalo, že ich je veľa, no
mám pocit, že hudby nie je nikdy dosť. Sú
to chvíle, ktoré nie sú nikdy premárnené.
Tam je každý moment naplnený liečivou
silou čo tak ozdravujúco pôsobí na dušu.
Každá skladba zahraná žiakmi bola ako ružový karafiát z kytice znejúcich klávesov.
Čo ak žiaden falošný tón neexistuje, keď
s odvahou žiak vystúpi na vysoké javisko? Tam na nás predsudky nedosiahnu.
ROČNÍK XVIII - APRÍL 2019

stretnúť sa so spisovateľom Júliusom
Belanom, dostať sa do sveta bájok Ivana
Andrejeviča Krylova a zároveň sa čo-to
dozvedieť o nových knižných tituloch určených práve pre ne. Za riadnych čitateľov knižnice boli pasovaní aj naši prváci.
O tom, že sa deti dokážu orientovať aj
v odbornej literatúre sme mali možnosť
presvedčiť sa 20. marca na našom Ve-

deckom jarmoku. Starší žiaci predviedli
mladším pokusy z chémie či fyziky. Ukázali im, ako poskytnúť prvú pomoc či
pozorovať svet objektívom mikroskopu,
potrápili ich hlavičky logickými úlohami
z matematiky či odhalili činnosť aktívnej
sopky.
Hovorí sa, že knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta. Vďaka akcii Rozprávková noc na motív rozprávky Josefa
Čapeka O psíčkovi a mačičke sme deťom
pootvorili dvere do kuchyne psíčka a mačičky. Počas tejto akcie sme 22. marca privítali Miriam Barnášovú Gavalierovú so
svojím psím priateľom Johnym z útulku
Cesta za domovom vo Švábovciach. Deti
sa dozvedeli nielen množstvo informácií o fungovaní útulku, ale aj o možnosti
pomoci formou venčenia opustených
psíkov. V tvorivých dielničkách si vyrobili
záložky či hlavné postavy rozprávkovej
knihy, pomohli pri výrobe kulís potrebných na divadielko O tom ako psíček
a mačička piekli tortu, ktoré im pred spaním bolo prevedené v podaní starších
spolužiakov.
Po druhýkrát sme organizovali aj Výmennú burzu kníh. Žiaci počas celého
mesiaca nosili do školy knihy, ktoré si 29.
marca medzi sebou vymenili. Ponuka
školského miniantikvariátu bola bohatá.
Okrem rozprávkových kníh, bájok, bájí
či povestí sa tu našli rôzne encyklopédie,
knihy anglického či ruského jazyka. Za
knihy ďakujeme aj Mestskej knižnici vo
Svite, ktorá nám vďaka revitalizácii poskytla niekoľko zaujímavých titulov.
Na čítanie kníh by sme si mali nájsť
pravidelne čas, pretože pre našu myseľ
má práve čítanie kníh podobný účinok
ako cvičenie pre naše telo.
(Ing. Elena Berezovskijová)

... nie len sedem tónov

Je na to dosť vysoko a zároveň dosť nízko, aby sa pri páde nezlomila osobnosť
rastúceho umelca. Chcela by som dať
odkaz všetkým žiakom, že sú skvelí za ich
odosobnenie sa a odovzdanie hudbe.
Cesta na javisko sa totiž skladá z dlhých
krokov, kedy po každom treba zastať
a aspoň na pár minút denne vpustiť trochu svetla na klávesy, či na struny alebo

vdýchnuť flaute život. Dokonalá hudba
môže byť i vo svojej nedokonalosti.
Nespievam a ani nehrám dokonale,
avšak každý tón čo vyjde spod strún
a spoza úsmevu je ozajstný. Teší a prenesie nás do sfér, kam dosiahnu len
tí, ktorí si dokážu odomknúť kľúčom...
Vy viete akým...
(mp)
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Zápis detí do materských škôl v meste Svit
na školský rok 2019/2020
Oznamujem rodičom detí predškolského veku,
že zápis detí do MŠ sa koná

5. 4. 2019 - 30. 4. 2019
Do MŠ je možné zapísať deti vo veku od 3 do 6 rokov. Prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti
s odloženou školskou dochádzkou.
Prihlášku si môžete vyzdvihnúť od denne od 6.00 h do
16.00 h v priestoroch MŠ, prípadne stiahnuť na web-sídle
MŠ. Vypísanú a potvrdenú prihlášku od pediatra je potrebné
odovzdať najneskôr do 30. 4. 2019.
V MŠ plníme úlohy, ktoré nám stanovuje ŠVP. Školský vzdelávací program má názov „ MYSLENIE JE POHYB “. Materské
školy sú zamerané na pohybové a športové aktivity, zdravotnú a environmentálnu výchovu, na zdravý životný štýl, kultúrne správanie a mravné návyky. Podľa záujmu sa vyučuje
výtvarný, tanečný, anglický jazyk a náboženský krúžok.
Úzko spolupracujeme so základnými školami mesta Svit,
SZUŠ Fantázia a CVČ.
Deti sa vzdelávajú celodenne - pre zamestnané matky
a poldenne - pre matky poberajúce materský alebo rodičovský príspevok. Cieľom je, aby dieťa získalo dostatok poznatkov a skúseností, dobré predprimárne vzdelanie a výchovu
pre vstup do ZŠ.
Mária Zentková, riaditeľka MŠ

oznamuje všetkým záujemcom o denné letné tábory vo
Svite, že tieto sa budú konať v týchto termínoch:

8. 7. 2019 - 12. 7. 2019
15. 7. 2019 - 19. 7. 2019
v čase od 8.00 hod. - 16.00 hod.
Otvárať sa bude 1. športový tábor - cyklistický (pre športovo zdatných), 2. tvorivý letný tábor.
V prípade záujmu zo strany rodičov CVČ dáva do ponuky
aj týždeň v auguste od 5. 8. 2019 - 9. 8. 2019 (len ak sa nahlási
skupina aspoň 20 detí).
Prihlášky si môžete vytlačiť na stránke Centra voľného času
alebo vyzdvihnúť priamo v kancelárii CVČ vo Svite, prípadne
píšte na adresu: cvc@svit.sk, tel. 052/77 56 164, 052/78 75 133,
0905 511 980, 0908 985 844
Plagáty s presným programom na denné letné tábory
uverejníme v budúcom čisle novín.
Tešíme sa na záujem z vašej strany.
Vaše CVČ vo Svite

SOČ aj so zastúpením
našej školy

Deň s tatranskými nosičmi

Tretia marcová sobota sa v Starom
Smokovci premenila na sviatok horských
nosičov. Tnto deň v Švajčiarskom dome
a jeho blízkosti sa vydaril. V úvode bola
pokrstená nosičská krošňa. Následne si
účastníci mohli vypočuť prednášky tatranských nosičov Petra Petrasa a Štefana
Bačkora doplnené ukážkami videí z vynášok nákladov na vysokohorské chaty
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v Tatrách. Nechýbali ukážky kníh s tatranskou tematikou a prehliadka múzea
tatranských nosičov. Celé podujatie prebiehalo v príjemnej atmosfére zo účasti
primátora Vysokých Tatier Ing. Jána Mokoša. Zaujalo účastníkov rôznych vekových generácií - od tých skôr narodených
až po najmladších školákov.
(RNDr. Danica Božová)

V pondelok 1. apríla sa na Strednej
odbornej škole polytechnickej J. A. Baťu
konalo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Ako hosť vystúpila
naša žiačka Magdalénka Štinčíková s projektom Živý areál - Dreviny v areáli našej školy. Prítomných slovom i obrazom
informovala o ihličnatých a listnatých
drevinách v areáli našej školy, ich výskyte
a význame. Jej práca bude slúžiť ako podklad pri tvorbe plánovaného náučného
chodníka v areáli našej školy. Okrem vystúpenia Magdalénky si prítomní mohli
pozrieť i postery našich žiakov Šimona
Šoltisa zo 7.B a Daniela Kováča z 8.B, na
ktorých bola predstavená rastlinná biodiverzita okolia našej školy a kvety Tatier
v archíve Milana Legytkyho.
(RNDr. Danica Božová)

Dám do prenájmu 3-izbový byt
s garážou v Podskalke.
Kontakt: 0905 490 554
Dám do prenájmu pekný, slnečný
2-izbový byt pri plavárni, na 7. poschodí.
Kontakt: 0908 449 669
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

Aký bol marec v knižnici
V marci - mesiaci knihy sa snažíme pripraviť pre obyvateľov mesta rôzne
zaujímavé podujatia a stretnutia so spisovateľmi. Tento rok sme pripravili
hovorené bibliografie pre žiakov obidvoch ZŠ, slávnostne zapísali prváčikov do knižnice a zorganizovali rôzne besedy pre všetky vekové kategórie.

Uvedenie knihy do života
Zrod knihy je veľkou udalosťou – pre
autora vyvrcholením jeho úsilia a pre knižných nadšencov krásnym darčekom. Pre
nás knihovníkov je kniha nielen pracovným nástrojom, ale predovšetkým obľúbeným predmetom. A je pre nás veľkou
cťou, ak máme možnosť novú knihu uviesť
do života. Takýto výnimočný deň nastal
14. marca 2019, kedy sme v našej knižnici predstavili knihu Karola Semana - „Moja
najmilšia ZOO“ s podnázvom „40 rokov
spomienok na zoologickú záhradu“.
Ing. Karol Seman, CSc. bol prvým riaditeľom košickej zoologickej záhrady, ktorý
ju budoval a riadil v rokoch 1979 - 1987.
Potom pracoval v rôznych funkciách

v Správe TANAP-u a v roku 1998 sa vrátil
do funkcie riaditeľa ZOO Košice, v ktorej
pôsobil až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2006. Inicioval založenie
občianskeho združenia Priatelia a sympatizanti ZOO Košice, a tiež spoluzakladal
občianske združenie Zachráňme tatranského kamzíka. Pod jeho vedením sa zoologická záhrada zapísala do Guinnessovej
knihy rekordov za odchov medvedích pätorčiat. V roku 2017 získal dva Certifikáty
Slovenských rekordov - za najviac zozbieraných fotografií a najviac zozbieraných
informácií o ZOO Košice, od roku 1978
až do roku 2017, z ktorých vznikla aj prezentovaná kniha. Kniha mapuje históriu
ZOO Košice a zachytáva dôležité medzníky v živote zoologickej záhrady, ktorá
je najväčšou v strednej Európe. Knihu
uviedla do života jedno a dvojcentovými
mincami primátorka mesta Dáša Vojsovičová s prianím, aby mala kniha dostatok
čitateľov a zoologická záhrada dostatok
financií na svoju prevádzku, budovanie
a hlavne kvalitnú starostlivosť o zvieratá.
Slávnostnú atmosféru programu podROČNÍK XVIII - APRÍL 2019

čiarkol i hudobný sprievod Sebastiána
Bucha - žiaka Spojenej školy Mierovej –
ZUŠ pod vedením pedagóga Petra Čapó.
Veríme, že kniha si nájde široký okruh
čitateľov, aby mohla šíriť posolstvo o potrebe ochrane prírody. Pánovi Semanovi,
nášmu dlhoročnému spolupracovníkovi,
želáme veľa tvorivých síl pri príprave besied, či ďalšej knihy.

Besedovalo sa
s Jaroslavom Holigom
Sme veľmi rady, že sa nám podarilo
dohodnúť stretnutie s pracovne vyťaženým autorom - Sviťanom Jaroslavom Holigom. Náš rodák vyštudoval Gymnázium
v Poprade a Technickú univerzitu v Liberci. Pôvodne pracoval v spoločnosti Ta-

trasvit a od roku 1992 začal podnikať. Už
počas strednej školy písal poviedky a aforizmy, ktoré mu uverejňovali v humoristických časopisoch a rozhlasových reláciách.
To ho povzbudilo k tomu, aby v písaní
pokračoval ďalej. Doteraz mu vyšli štyri
knihy, každá s inou tematikou - Polohumorné poviedky, Jahody s chrenom, Tieň
radosti a Dva (k)roky od šťastia. Na besede
nám prezradil všeličo zo svojho súkromia
a tvorby. Nezaprel v sebe výborného rozprávača s humorným pohľadom na svet
vôkol seba. Na záver všetkých účastníkov
obdaroval svojimi knihami. Atmosféra
bola veľmi príjemná a priateľská, a už teraz sa tešíme na jeho nový román, ktorý
by mal byť vydaný už čoskoro.

Žiaci sa stretli
s Júliusom Belanom
Žiaci zo Spojenej školy Mierovej sa
mali možnosť zoznámiť s detským spisovateľom nastupujúcej generácie Júliusom Belanom. Autorovi sa písanie zapáčilo už v detstve a táto záľuba
mu zostala až do dospelosti. Prvá kni-

ha mu vyšla v roku 2013 a doteraz vydal
7 titulov. Jeho tvorba je rôznorodá, píše
rozprávky, chlapčenské romány s futbalovou tematikou, knihy s detektívnou zápletkou alebo environmentálnym posolstvom.
Stretnutie s Júliusom Belanom bolo veľmi
bezprostredné, spisovateľ sa správal k deťom ako kamarát alebo starší brat. Predstavil všetky svoje tituly, deti čítali ukážky
z jeho kníh a zúčastnili sa aj testu z futbalových vedomostí. Na záver si všetci aj zasúťažili v kope na bránku.

Čaj o piatej bol
s Jánon Martonom
Na podujatí pod názvom Čaj o piatej
sme privítali špeciálneho hosťa, hudobníka a spisovateľa Sviťana Janka Martona.
Zarecitoval nám zo svojej tvorby, zahral
na gitare i zaspieval svoje pesničky aj s doprovodom kamaráta Ľubomíra. Do diania
aktívne zapojil i všetkých prítomných,
ktorých premenil na spisovateľov alebo
redaktorov a vyzval ich na tvorbu textov
na zadané slová. Autor najvydarenejšieho
textu bol odmenený Jankovou poslednou

prozaickou knihou aj s venovaním. Na podujatí sa nám so svojimi básňami predstavila
i mladá nádejná poetka Dianka Kalatová.
Večer v priateľskom duchu ubehol veľmi
rýchlo. Tí, ktorí ste nestihli osobné stretnutie s Jankom, môžete sa začítať do jeho
básnických zbierok alebo románov - všetky
vás čakajú vo fonde našej knižnice. (DŠ)

FRANTIŠEK ŽOLDÁK
DEDINSKÉ MOTÍVY
KRESBY

5. 4. – 30. 4. 2019

PO, UT, ŠT, PI: 10.00 - 18.00, SO: 8.30 - 11.30
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Odišiel tíško
z nášho života.
Zostali krásne
spomienky a v srdciach
večná láska…
So smútkom v srdci
si pripomíname 20. výročie úmrtia
nášho milovaného manžela a otca

Michala Madzina,

ktorý nás navždy opustil 26. apríla 1999.
Kto ste ho poznali, prosíme,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, synovia a ďalšia rodina.
Utíchlo srdce,
utíchol hlas,
mala si rada život
a všetkých nás.
Odišla si navždy,
hoc túžila si žiť, ale osud
to tak zariadil, že musela
si nás navždy opustiť.
Dňa 9. apríla sme si pripomenuli 1. výročie
od úmrtia mamy a starej mamy

Márie Králikovej.

Kto ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Nezabudli sme,
iba sme sa naučili žiť
s tým, že už nie si
medzi nami…
Dňa 12. apríla sme si pripomenuli 25. výročie
od úmrtia manžela, otca a dedka

Jána Pružinského.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou spomína manželka,
dcéry a syn s rodinami.

Hoci si odišiel
a niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach
zostaneš stále s nami.
Dňa 10. apríla sme si pripomenuli 1. výročie
od úmrtia manžela a krstného otca

Štefana Gancarčíka.

Vy , ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
Manželka Emília a krstné deti.
„V neznámy svet
odišiel si spať, zaplakal
každý, kto ťa mal rád.
Odišliel si od nás,
my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach
tých, ktorí ťa milovali.“
Dňa 29. marca 2019 uplynuli štyri roky,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec, dedko, pradedko

Mgr. Ondrej Soják

Stále na neho s láskou a úctou spomíname.
Ak ste ho poznali, prosíme,
venujte mu tichú spomienku.
Ďakujeme.
Manželka a synovia s rodinami.

Sú vety, ktoré už nepovieme,
sú chvíle, na ktoré nezabudneme,
sú okamihy, na ktoré radi spomíname.
Dňa 8. apríla sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia otca a dedka

Vojtecha Michalíka

a dňa 13. apríla sme si pripomenuli
20. výročie úmrtia mamy a babky

Františky Michalíkovej.

Dňa 2. apríla uplynuli
dva roky od chvíle,
čo nás navždy opustil
milovaný manžel, otec,
dedko, svokor

Ing. Bohumil Kurus.

Stále na neho s láskou spomíname.
Navždy ostane v našich srdciach. Všetci,
ktorí ste ho poznali, venujte mu prosím,
tichú spomienku.
Ďakujeme.
Smútiaca manželka s rodinou.
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Tí, ktorí ste ich poznali, spomínajte s nami.
S láskou spomína dcéra Jana s rodinou.
Dňa 16. apríla 2019 sme
si pripomenuli 35 rokov
od kedy nás navždy
opustil milovaný brat

Michal Pavlík,

na ktorého s láskou
a úctou spomíname.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Stíchlo unavené srdce,
skončil sa života čas,
Boh Ťa vzal na večnosť,
obraz Tvoj nechal v nás.
Dňa 3. mája 2019 uplynie 5 rokov,
čo nás vo veku 61 rokov navždy opustila
manželka, mamka a babka

Eva Mirilovičová.

Nikdy na ňu nezabudneme
a prosíme aj Vás, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Ďakujeme.
Smútiaca rodina.
Dňa 3. apríla 2019
by oslávila naša skvelá
mamka, babka, prababka

Anna
Vnenčáková,

krásne okrúhle
jubileum 90 rokov.
Navždy si ostala v našich srdciach.
Všetci tí ktorí ste ju poznali
venujte jej tichú spomienku.
Ďakujeme.
Dňa 11. februára 2019 sme sa navždy
rozlúčili s našim milovaným manželom,
otcom, dedkom a švagrom

Ervínom Zastkom.

Ďakujeme pánovi kaplánovi
Mgr. Marekovi Ondrovi a všetkým
účinkujúcim na cirkevnom obrade, Dychovej
hudbe Sviťanka, Technickým službám mesta
Svit za dôstojnú rozlúčku a všetkým priateľom a známym za ich účasť a prejav úcty na
poslednej ceste nášho drahého.
Smútiaca rodina.
Odišiel si ticho, nie si medzi nami,
no v našich srdciach žiješ spomienkami…
Dňa 11. marca sme sa navždy rozlúčili
s milovaným manželom, otcom, starým
otcom, bratom a príbuzným

Dušanom Pappom.

Ďakujeme touto cestou PhDr. Soni
Andrašovej, Mgr. Art. Petrovi Čapó, Marte
Ištvánikovej, ĽH Bystrianka, Ľubomírovi
Čubanovi a Technickým službám mesta Svit,
ktorí sa podieľali na dôstojnej poslednej
rozlúčke. Ďakujeme aj všetkým priateľom
a známym, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť na
poslednej ceste života.
Manželka Helena
a dcéry Patrícia a Elena s rodinami.
Týmto sa chcem poďakovať
p. Soni Andrašovej, p. Čapóvi, p. Dubjelovi
s dychovou hudbou za veľmi dôstojnú
rozlúčku s mojim manželom

Eduardom Jelačičom.

Zároveň ďakujem p. Čubanovi za ľudský
prístup a pomoc pri vybavovaní pohrebu.
Mgr. J. Jelačičová Fraňková
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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PONUKA PRÁCE

Mesto Svit príjme zamestnanca/zamestnankyňu na voľné pracovné miesto
samostatný odborný referent/referentka referátu kultúrno-výchovnej činnosti
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie
prax v oblasti kultúry a práce v ZPOZ výhodou
flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť
organizačné a komunikačné schopnosti
ovládanie softvéru MS OFFICE – mierne pokročilý
orientácia v legislatíve, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch o samospráve a v oblasti
kultúrnej a divadelnej činnosti
l vodičský preukaz skupiny B výhodou
l znalosť cudzieho jazyka vítaná
l
l
l
l
l
l

Požadované doklady:
l
l
l
l
l

žiadosť o prijatie do zamestnania
motivačný list
štruktúrovaný životopis
čestné prehlásenie o bezúhonnosti
písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Obsah pracovnej činnosti:
l zabezpečenie pracovnej činnosti v oblasti kultúrno - výchovnej činnosti
l zabezpečenie akcií ZPOZ - stretnutia jubilantov; rozlúčky s občanmi mesta (občianske pohreby),
prijatie delegácií, moderovanie podujatí
l organizovanie koncertov, divadelných predstavení, kultúrno-spoločenských podujatí mesta
l vyhotovovanie zmlúv o účinkovaní umelca, o poskytnutí dotácií pre kultúrne a cirkevné organizácie
l realizácie vysielané v mestskom rozhlase
l spolupráca s médiami pri prezentácii mesta
l príprava projektových zámerov v oblasti kultúry
l výkon prenesenej štátnej správy v oblasti divadelnej činnosti v zmysle §2 písm. i) zák. 416/2001 Z. z.
v znení zmien a doplnkov
l spolupráca s kronikárom na vedení kroniky mesta Svit, archivácia obrazových záznamov
a pamätnej knihy mesta
l príprava podkladov, objednávok a krycích listov súvisiacich s pracovnou náplňou, príprava
a tvorba programového rozpočtu mesta v kultúrno-spoločenskej oblasti

Záujemcovia môžu zaslať žiadosť v termíne do 18. apríla 2019 na adresu:
doplnené po uzávierke

Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
primátorka mesta Svit

Stavanie a obhrávanie
májov, retro majáles

30. 4. 2019

17:00 h pred KD v Podskalke
18:00 h pri Kolibe

... vystúpia deti z DFS Jánošíček, DH Sviťanka,
FS Jánošík, ĽH Bystrianka, FS Jánošík senior
a Ženská folklórna spevácka skupina
Jaščurečky (vystúpi iba pri Kolibe)

20:30 h Zapálenie vatry
ROČNÍK XVIII - APRÍL 2019

Každá žena sa môže
cítiť ako princezná

Chcela som Vám, milé pekné ženy dať
tip na darček, ktorý môžete dopriať sami
sebe. Vyzdvihnúť šikovnosť dámy, ktorá
o svojej práci nehovorí ako o práci. Je to jej
záľuba a je skvelé, že tu vo Svite sa niekto s
láskou postará o to, aby muži lepšie videli
našu vnútornú krásu skrz tú vonkajšiu...
V našom malom meste pod Tatrami
sa môže každá žena cítiť ako princezná.
Vďaka šikovnej Eve Hudákovej a jej salónu
krásy, kde môžu dámy zvýrazniť svoj šarm
cez umenie makeup-art, nadobudnúť viac
sebavedomia, keď im ruky budú zdobiť
nechty výnimočnej farby a tvaru, zvýraznené ručnou prácou tohoto špeciálneho remesla. Individuálny prístup, chutná
kávička a príjemné prostredie pôsobia
ako balzam alebo terapia, kde môže byť
tabletkou masáž tváre či nejaká tá pekne namaľovaná očná linka. Oddýchnuť si
a relaxovať. Mali by sme sa všetky odmeniť za to, že sme ženy. Naša duša bude na
správnom mieste, nie len ak sa postaráme
o všetkých našich blízkych, ale najmä o
tú, čo je nám najbližšia. O naše Ja a o svoj
zovňajšok. Krásna žena je i ženou šťastnou
a určite sme všetky rady, keď sme spokojné s odrazom v zrkadle. S predĺženými
mihalnicami sú dni krajšie a nie je to veru
malichernosť.
Staré mamy hovorievali, vraj muž ak
je trošku krajší od čerta, už je fešák. No
a my ženy? Máme výsostné právo starať
sa o seba, aby sme nemali vrásky od ťažoby celého sveta, ktorú často nesieme na
ramenách. My ženy veľa vydržíme i keď
sme krehké. Preto si zaslúžime aspoň raz
mesačne navštíviť salón krásy Princess,
aby bol svet krajší a ten bude, keď sa budú
ženy cítiť krásne.
(Monika Piekielnicka)
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Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA
Na 4. riadnom zasadnutí MsZ boli prerokované dotácie pre rôzne organizácie
a kluby v meste, rozpočtové opatrenia, či
prenájom časti pozemkov. Bod programu
o Zámene nehnuteľného majetku medzi
Mestom Svit a spoločnosťou KINOX.SK,
s.r.o., bol na návrh J. Drobného stiahnutý
z rokovania. Tento výpis má informačný
charakter a detaily o jednotlivých bodoch rokovania, úplné znenia interpelácií, odpovedí a diskusiu nájdete na www.
svit.sk (mesto/mestské zastupiteľstvo/
dokumenty MsZ/zápisnice zastupiteľstva
mesta) alebo úplný videozáznam je dostupný na www.svit.sk (aktuality/videá).

MsZ vzalo na vedomie
l Správu o plnení uznesení MsZ mesta
Svit a správu o vykonaných kontrolách
l Informáciu o prijatých opatreniach
v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie. I. Švagrovská reagovala, že považuje uvedenú odpoveď za
nedostatočnú.

MsZ sa uznieslo
l na dodatku VZN č. 2/2011 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta

MsZ schválilo
l rozdelenie finančných príspevkov z rozpočtu mesta nasledovne: Atletický oddiel
2 500 €; BK Mládeže 11 250 €; Tenisový
klub 1 300 €; Futbalový klub 10 000 €; Mládežnícky hokejbalový klub 1 400 €; Klub
plastikových modelárov 400 €; Klub hasičského športu 400 €; GPO Svit 500 €; Cyklistický klub Energia Svit 1 000 €; Spevácky
zbor Laudamus 1 000 €; Umelecký klub
Fantázia 800 €; Ľudová hudba Bystrianka
700 €; Familiaris, o.z., Svit 700 €; ZO ÚŽ Svit
500 €; ZO ÚŽ Svit - Podskalka 500 €.

l Odporučilo primátorke mesta uzavrieť
zmluvy o dotáciach nasledovne: Klub
rozvoja kultúrnej a športovej činnosti
200 €; Slovenský Skauting 250 €; Skalné
lezenie 100 €; Detský famózny svet 350 €;
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svit 300 €;
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit 200 €;
Dychová hudba Sviťanka 300 €; SZ protifašistických bojovníkov 350 €; Vojensko-historický klub Tiger 200 €; Miestny
spolok SČK, Svit 350 €; CN Aneps Poprad,
Nábrežie JP II. 439/16, Poprad 100 €; Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Svit
350 €; ZO - Jednota dôchodcov Slovenska
200 €; Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska Poprad 100 €; Progresfem, Továrenská štvrť, Poprad 100 €.
l Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 na úpravu rozpočtu Mesta Svit pre rok 2019 Rozpočtové opatrenie č.7/2019 ako presuny
vo výdavkovej časti bežného rozpočtu
l Prenájom nehnuteľnosti - časti pozemku parc. Č. 435/4 a nádvorie o výmere
6247 m2 (detaily v zápisnici)
l Zriadenie budúceho vecného bremena na dotknutých častiach pozemkov
l Rozpočtové opatrenie č.8/2019 na úpravu Rozpočtu mesta Svit pre rok 2019 na
zabezpečenie 0 € suvenírových bankoviek

Interpelácie
M. Šramková požiadala MsP, aby skontrolovala nelegálne parkovanie na trávnatých plochách na ul. Štúrovej. M. Klimko odpovedal, že MsP o tom vie, rieši sa
to, a že sa bude potrebné zamyslieť nad
zmenou organizácie dopravy.
M. Šramková požiadala Technické služby o úpravu topoľov a javorov za obyvateľov pri bytovke 287/71 na ul. Štúrovej,
pretože im tienia do bytov. D. Vojsovičová
odpovedala, že odpoveď bude písomná

ZO JDS je tu už 15 rokov
V stredu 20. marca sa v Dome kultúry stretli členovia Základnej organizácie Jednoty
dôchodcov na Slovensku (ZOJDS) vo Svite, aby si na hodnotiacej schôdzi programu na
rok 2019 pripomenuli aj založenie tohto občianskeho združenia pred 15 rokmi.
Za prítomnosti primátorky mesta Dáši Podporuje a rozvíja kultúrne, športové a spoVojsovičovej, predsedu OO JDS v Popra- ločenské aktivity.
Organizácia hľadala v spolupráci so sade Jána Surmíka a ďaľších hostí, predseda
ZO JDS Miroslav Jurčák zhodnotil činnosť or- mosprávou mesta spôsoby ako zlepšovať
život dôchodcov. Známe sú pripomienky
ganizácie od jej založenia 7. 4. 2014.
V úvode hodnotenia činnosti zhrnul k zdravotníctvu, k Domu smútku, k zdrazákladné piliere a ciele združenia. ZO votnej činnosti v poliklinike, k poriadku
JDS vo Svite sa už od svojho vzniku veno- a čistote na území mesta a mnohé ďalšie,
vala plneniu stanov, ktoré ukladajú po- ktoré boli poslancami a vedením mesta aj
máhať občanom v dôchodkovom veku zohľadnené. Organizovanie takých podua vytvárať podmienky na realizáciu ich záuj- jatí ako je novoročné stretnutie seniorov
mov. Chráni ich práva a požiadavky na spra- s primátorom mesta, poslancami, podnikvodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie mi a inštitúciami, okresných športových hier
a zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Podieľa seniorov a stretnutia seniorov pri Kolibe pri
sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, oslobodení v máji a oslavách SNP presahujú
kúpeľnej a liečebnej starostlivosti dôchodcov. aj možnosti seniorských organizácií.
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M. Šramková sa opýtala sa na opravu
výtlkov na cestách. D. Vojsovičová odpovedala, že náčelník MsP spolu s Technickými službami (TS) prešli a zmapovali
všetky výtlky v celom meste.
I. Zima dostal interpeláciu mailom, je
smerovaná na TS, kde sa občan pýta, či
má mesto Svit spracovaný Program odpadového hospodárstva na roky 20162020. Interpeláciu doplnil otázkou ohľadom zlej separovateľnosti, ktorá je na
pomerne nízkej úrovni. D. Vojsovičová
odpovedala, že odpoveď od TS bude písomná.
I. Zima sa opýtal S. Belobrada na investičnú akciu Zateplenie budovy MsÚ, ktorá
bola pozastavená na podnet občana mesta, kvôli nedodržiavaniu technologických
postupov a na to, aká je situácia v skutočnosti. Aký máme stavebný dozor, či to bola

závažná vada, či tam bolo pochybenie
stavebného dozoru. S. Belobrad vysvetlil, že občan dal podnet na riešenie zlého
výkonu stavebných prác a to veľké medzery medzi doskami sklenného zateplenia.
V sobotu boli práce zastavené a kontrolný
deň bol určený na pondelok. Bol zameraSeniori za 15 rokov vďaka Nadácií Chemosvit, Chemosvitu Chedos a mestu Svit
organizovali tematické zájazdy, navštívili
prezidenta Ivana Gašparoviča, Národnú radu
SR a dvaja členovia aj orgány EÚ. Vylepšili si
školením počítačovú gramotnosť, zúčastnili
sa rôznych liečebných pobytov v kúpeľoch
a zapojili sa do rôznych kultúrnych podujatí.
Osobitnou kapitolou v posledných dvoch
rokoch je spolupráca seniorov ZO JDS s Centrom voľného času a mládežníckym parlamentom, kde sa črtajú aj pre tento rok ďalšie
spoločné aktivity.
To všetko dobré, vychádzajúce so záujmu
seniorov je aj obsahom plánovaných aktivít
pre rok 2019 a prijatého uznesenia z hodnotiacej schôdze. S takým očakávaním a želaním dobrého zdravia pre všetkých seniorov
v meste sa prihovorila aj primátorka Dáša
Vojsovičová, ktorá s predsedom ZO JDS Miroslavom Jurčákom poblahoželala zakladateľom organizácie a aktívnym členom. (ák)
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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ný na kontrolu kvality vykonaných prác na
montáži izolantu a preverenie podnetu.
Zistilo sa niekoľko nedostatkov, ale normy
pripúšťajú nejakú toleranciu a na základe
tejto tolerancie sa nemôžu očakávať úplne
tesné medzery.
I. Švagrovská tlmočila otázku občanov
mestskej časti Pod Skalkou ohľadne chodníka, ktorý vedie popod železničný most
oproti Chemosvitskej bráne smerom do
tejto časti. Chodník bol narušený firmou
Kvety - Tatry, a.s., stavebnými úpravami.
V súčasnosti je zasypaný len hlinou a povrchová vrstva je zlá. Opýtala sa, či to firma
opraví. K. Štinčíková odpovedala, že je to
pozemok mesta a situáciu preverí.
M. Bezák sa opýtal v akom štádiu je
projekt budovania ciest, chodníkov a parkovísk v spodnej časti Svitu. D. Vojsovičová odpovedala, že Rada pri verejnom
obstarávaní stále nerozhodla, bolo to
dvakrát urgované, zatiaľ bezvýsledne.
E. Cetl požiadal, o sprístupnenie informácií a aktivít mesta v kalendári na webovej stránke. D. Vojsovičová odpovedala, že informácie na stránku mesta bude
dopĺňať a aktualizovať p. Virostko
E. Cetl pochválil začiatok očisty mesta TS. Následne upozornil aj na vedľajšie
ulice vo Svite, aj mestskú časť Pod Skalkou, kde je potrebné tiež pozametať.
D. Vojsovičová reagovala, že riaditeľ TS
na minulom MsZ prisľúbil, že mesto má
byť pozametané do 15. 3., ale túto informáciu neposunul ďalej zamestnancom.
E. Kačmarčíková požiadala o kontrolu
mesta po prácach, aby sa týmto problémom dalo predchádzať.
V. Zentko sa opýtal sa na termín odovzdania stavby k projektu rekonštrukcie
Materskej školy na Kpt. Nálepku, pretože
je záujem rodičov prihlasovať svoje deti do
MŠ k 1.9.2019. D. Vojsovičová odpovedala,
že zmluva o nenávratnom finančnom príspevku bola podpísaná 4.12.2017. Verejné
obstarávanie bolo vyhlásené, termín pred-

kladania bol do júna 2018, predložené boli
štyri ponuky. Víťazným uchádzačom je
spoločnosť EURO-BUILDING, a.s., zmluva
s úspešným uchádzačom bola podpísaná
v októbri 2018 a bola zaslaná na kontrolu. V
súčasnosti ešte prebieha kontrola zmluvy
o dielo po podpise zmluvy, výsledok kontroly prišiel v pondelok. Následne prebehne odovzdanie staveniska, čiže v tomto
momente bude možné zvoliť ďalší postup.
S. Belobrad dodal, že aktuálne bola daná
informácia dodávateľovi, že podpísaná
zmluva je účinná od 25.3.2019 a vyzve na
prevzatie staveniska. D. Vojsovičová doplnila, že do 15. septembra 2019 podá mesto
spolu s p. riaditeľkou MŠ žiadosť, aby sme
dostali dotáciu pre r. 2019 pre MŠ, nakoľko sa jedná o špeciálne triedy, ktoré tam
majú byť umiestnené. V nasledujúci deň
sa uskutoční pracovné stretnutie, pretože
sa v projekte našli neoprávnené náklady
v objeme 130 000 €. S. Belobrad vysvetlil, že tieto náklady nemohli byť zahrnuté
k žiadosti o nenávratný finančný príspevok a z toho dôvodu sú neoprávnené len
vo vzťahu k financiám z Eurofondov. To
znamená, že mesto Svit ich musí zaplatiť
z vlastných zdrojov. Ohľadne tohto projektu budú pracovné stretnutia, kde sa bude
riešiť ďalšie smerovanie projektu.
V. Zentko sa opýtal na projekt 84-bytovej nájomnej bytovky. Občania sa
pýtajú, kedy sa budú prideľovať byty.
D. Vojsovičová povedala, že sme si mysleli, že sa projekt bude realizovať bez
problémov, ale nenašlo sa stavebné povolenie na zmenu vykurovania, pretože
nie je postavená plynová stanica. S. Belobrad odpovedal, že stavebné povolenie
na zmenu zdroja tepla je vydané, ale túto
zmenu nám musí odsúhlasiť ŠFRB. Kolaudácia by mala skončiť koncom apríla. Na
základe kolaudácie sa budú potom robiť kroky k prevodu vlastníctva bytovky.
D. Vojsovičová dodala, že počas tohto
obdobia sa spracovávajú všetky ostatné

potrebné náležitosti, napr. znalecké posudky, všetko v záujme nepredlžovania
lehôt.

Diskusia
D. Vojsovičová informovala o tom, že
od 1.3.2019 bol za prednostu MsÚ menovaný Ing. Ján Hutník. Dňa 29.3.2019 sa
uskutoční v hoteli Spolcentrum stretnutie učiteľov svitovských škôl pri príležitosti Dňa učiteľov. Dňa 17.4.2019 sa uskutoční na plavárni Plavecká štafeta.
I. Zima sa prihlásil do diskusie s príspevkom o jarnej údržbe ciest Technickými službami, opýtal sa ako sú spokojné
s realizovanými prácami, opravou výtlkov
po minuloročných rozsiahlych opravách.
Teraz po roku si myslí, že výsledok je neadekvátny vynaloženým prostriedkom.
Nedostatky, ktoré sa ukázali premietol prítomným na fotodokumentácii, opýtal sa,
či sa použila správna technológia opráv,
myslí si, že to bolo nerentabilné. Takisto
poukázal na popraskaný asfalt na komunikáciách. Opýtal sa, čo navrhujú tento rok.
J. Bobulová pozvala občanov na spoločenské posedenie 6.4.2019 o 16.00 h
v Kultúrnom dome Pod Skalkou organizované ženským hnutím Živena v rámci
85. výročia mesta Svit.
E. Kačmarčíková poďakovala MsP za
spoluprácu pri strážení bezpečnosti detí
ráno pri príchode do školy.
I. Zima skonštatoval, že kapacita Spojenej školy na ul. Mierovej po spojení so
ZUŠ je nedostačujúca. Bude potrebné
zamyslieť sa nad zvýšením kapacity tried,
napríklad riešením nadstavby v ešte
nezateplených pavilónoch. Požiadal
o štatistiku, ako nám narastá počet detí.
D. Vojsovičová odpovedala, že aj ZŠ Komenského je na hranici prijímania nových žiakov. Je potrebné na základe analýzy evidencie obyvateľstva a pôrodnosti
prijať opatrenia do budúcnosti.
(red)

Deti prežili dobrodružnú Noc s Andersenom
V noci z 29. na 30. marca sa v priestoroch Centra voľného času (CVČ) vo Svite konal už 14. ročník medzinárodného
podujatia Noc s Andersenom. Podujatie zorganizovala Mestská knižnica vo
Svite s výdatnou pomocou CVČ a Mládežníckeho parlamentu. Zapojilo sa
doň 18 detí vo veku od 9 do 11 rokov.
Tento rok bolo podujatie zamerané na
slovenské a svetové spisovateľky.
Niektoré z nich - G. Futová, A. Christie,
Ľ. Podjavorinská, M. Ďuríčková, či B. Slančíková-Timrava sa v úvode deťom predstavili a sprevádzali ich súťažami. Striedali sa
tu literárne súťaže, kde si deti rozdelené do
troch družstiev mohli preveriť svoje vedomosti z oblasti literárnych diel a spisovateľov, so súťažami športovými, kde prejavili
svoju šikovnosť a rýchlosť.
ROČNÍK XVIII - APRÍL 2019

Aby neostali hladné, posledná úloha
bola zjesť špagety za určitý časový limit.
Takto posilnení sa mohli všetci vydať do
lesa na nočnú dobrodružnú cestu za pokladom. Cestou si svietili lampiónmi a baterkami. Hneď na začiatku však spisovateľky zajali čarodejníci, takže deti nájdeným
pokladom museli spisovateľky vykúpiť. Po
návrate ešte súťažili o knižné ceny s vydavateľstvom Slovart a unavené, ale s výbornou náladou sa pobrali do ríše snov.
Celkovo sa na Slovensku do Noci s Andersenom zapojilo 236 knižníc i škôl a prihlásilo sa 9 900 detí, čo je číslo, ktorým sa
prekonal minulý rok (210 zúčastnených
inštitúcií a 9000 detí). Už teraz sa tešíme na
ďalší ročník podujatia s novými dobrodružstvami a pozývame deti do knižnice stráviť
pekné chvíle s knihou.
(DŠ)
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Z denníka Mestskej polície
n 5. marec. Hliadku MsP kontaktoval muž,
ktorý oznámil, že našiel na zemi ležať staršieho pána s rozbitou hlavou. Hliadka po
príchode na miesto identifikovala muža,
následne bola privolaná hliadka RZP
a previezla muža do NsP v Poprade.
n 9. marec. V skorých ranných hodinách
prijala hliadka telefonické oznámenie od
obyvateľky o rozbitej sklenenej výplni
vchodových dverí, ktorú práve rozbil neznámy muž. Hliadka po príchode na miesto
spozorovala muža na úteku a následne ho
spacifikovala. Z dôvodu ďalšieho možného
úteku použili príslušníci MsP aj putá ako
donucovací prostriedok podľa §15 písm. c)
zákona 564/1990 Zb. Keďže menovaný bol
silne intoxikovaný a mal poranenú ruku,
bola na miesto privolaná hliadka RZP, ktorá
previezla muža do NsP v Poprade. Hliadka
tento priestupok realizovala podľa § 50 Zákona 372/90 Zb.

n 11. marec. Hliadka MsP bola požiadaná hliadkou OO PZ Svit o preverenie
oznámenia v jednom z bytových domov
vo Svite, kde malo dôjsť k rodinným nezhodám medzi matkou a synom. Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu
bol následne hliadkou OO PZ Svit riešený podľa § 49 ods. 1, pís. d) zákona SNR
č. 372/90 Zb.
n 21. marec. Hliadka MsP zaznamenala
pri hliadkovaní porušenie zákazu požívania alkoholických nápojov na verejnosti,
ktorého sa dopustili dvaja muži z okresu
Kežmarok. Priestupcovia porušili VZN
mesta Svit č.10/2018. Hliadka tento
priestupok riešila na mieste podľa §48
Zákona 372/90 Zb.
Počas marca vykonávali príslušníci
MsP Svit preventívne kontroly na dodržiavanie VZN mesta Svit č. 8/2018, ktorým

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

OZNAM O ZÁKAZE
VYPAĽOVANIA TRÁVY

Študenti a mládežníci navštívili
Útulok pre rodiny vo Svite

Každý človek chce niekam patriť, túži mať vlastný domov, miesto, kde nachádza pokoj a pohodu. Pre niekoho je to samozrejmosť, pre niekoho len sen.
Centrum sociálnych služieb Domov
pod Tatrami z Batizoviec prevádzkuje vo
Svite Útulok pre rodiny, ktoré nemajú
zabezpečené ubytovanie a dostačujúce
podmienky na život. Poskytuje rodinám
dočasnú strechu nad hlavou a učí ich žiť.
V decembri sme na SOŠ polytechnickej J. A. Baťu zorganizovali pre deti z tohto útulku zbierku hračiek. Žiačky spolu
s mládežníckym parlamentom, ktorý
pracuje pri CVČ ich deťom aj zaniesli. Radosť nemala konca, a preto sa mládežníci
rozhodli, že akciu zopakujú. V marci sa
v odevných dielňach na SOŠ opäť urobila
zbierka hračiek, ale aj zbierka oblečenia.
Naši mladí opakovane zavítali do útulku,
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odovzdali balíky a prišli s myšlienkou, že
chcú pomáhať pravidelne a ponúkli sa, že
budú raz do týždňa deti navštevovať.
So školákmi chcú čítať a počítať a pomôcť tak prekonávať problémy s učením.
S malými deťmi sa budú hrať a venovať
sa kreatívnym aktivitám. Pracovníčky
v Útulku prijímajú mládežníkov - dobrovoľníkov s veľkým úsmevom a vďakou,
lebo učiť je potrebné nielen deti, ale aj
rodičov.
Títo naši mladí ľudia majú veľké, otvorené srdce, a prajeme im, nech im táto
charitatívna činnosť vydrží dlho. Patrí im
za to veľká vďaka.
(A.S., SOŠP J.A.B. SVIT)

Podľa zákona č. 314/2001 o ochrane
pred požiarmi, sa zakazuje fyzickej osobe - občanovi zakladať oheň všade tam,
kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a spôsobeniu požiaru. S tým súvisí aj zákaz
vypaľovania suchej trávy. Vplyvom vetra alebo nezvládnutia ohňa môže dôjsť
k ohrozeniu života alebo majetku. Ak sa
preukázateľne zistí, že občan sa dopustil
priestupku podľa zákona o ochrane pred
požiarmi, bude postihnutý pokutou do
100 € v blokovom konaní alebo pokutou
do výšky 331 € v priestupkovom konaní.
Zákon o životnom prostredí č. 223/2001
hovorí o zákaze zneškodňovania odpadu
zo záhrad, parkov, cintorínov, verejnej zelene jeho pálením. Občania sa môžu bio-odpadu zbaviť kompostovaním vo vlastných
zariadeniach na kompostovanie, alebo
v prípade organizovaného zberu bio-odpadu v pristavených a na to určených kontajneroch. Nevzniká pri tom riziko požiaru,
kompostovaním sa odpad zhodnocuje
a navyše pritom nehrozia žiadne pokuty.
Každý, kto má záhradu, si určite môže nájsť
miesto, kde odpad, ktorý v záhrade vzniká,
skompostuje.
Vzhľadom na skutočnosti,
ktoré sa vyskytujú pri vypaľovaní suchej trávy, VYZÝVAME
všetkých občanov, aby sa pri jarnom
upratovaní zdržali akéhokoľvek pálenia suchej trávy alebo domového odpadu s ohľadom na ochranu nielen svojho
majetku, ale aj života, zdravia a životného prostredia.

⚠️
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HOKEJBALISTI Z U12 V EXTRALIGE OPÄŤ ÚSPEŠNÍ
Hokejbalisti z Lords Ball Svit v kategórii do 12 rokov boli úspešní
i v ďalšom extraligovom kole.

Plných 6 bodov si bez jedinej straty
tentokrát doviezli zo zrekonštruovaného hokejbalového ihriska v Spišskej
Belej, keď postupne zdolali domáci
tím MŠK Spišská Belá 4:0, dvoma gólmi
Marca Capáka, po jednom Janka Benka,
Maxima Šimka, v druhom zápase družstvo Hokejbal Prešov 4:1, dvoma gólmi
Kristiána Rennera, po jednom Mc Luku
Vechtera, Maxima Šimka a v treťom duely v predohrávke MŠK Spišská Belá 7:0,
dvoma gólmi Kristiána Rezničáka a Maxima Šimka, po jednom Kristiána Rennera, Marca Capáka a Viliama Pitoňáka.
Troma víťazstvami bez bodovej straty sa tak stali po druhýkrát po sebe víťazom extraligového kola.
Na extraligovom turnaji chýbal tím
z Banskej Bystrice, ktorý sa z neúčasti
ospravedlnil. Zápasy s Bystričanmi sa
budú dohrávať 13. apríla v Banskej Bystrici, keďže vo Svite nie je regulérne hokejbalové ihrisko.
Ďakujeme všetkým za podporu, rodičom, aj mladším hokejbalistom z U10,
ktorí nás prišli do Spišskej Belej podporiť a povzbudiť. Trénerovi Róbertovi
Pavlikovičovi za úspešné koučovanie,
Martinovi Božikovi a Jozefovi Bujdošovi
za poskytnutú dopravu a bezpečný prevoz hráčov.
(PhDr. Ladislav Kalasz)

TABUĽKA PO 4. EXTRALIGOVOM TURNAJI
Poradie

Zápasy

Skóre

Body

1. HBK Kometa Vrútky

10

8

1

1

66: 25

17

2.

L2 Hockey Gajary

10

8

0

2

45: 23

16

3. Žochári Topoľčany

10

7

0

3

56: 19

14

4. Cent Taxi CVČ Lords Svit

11

7

0

4

43: 35

14

5. SAV Lamač

10

6

0

4

62: 20

12

6. Hokejbal Prešov

10

5

1

4

34: 37

11

7. HBK Medokýš Martin

10

3

0

7

40: 33

6

8. MŠK Spišská Belá

11

0

0

11

15: 50

0

9. Iskra Banská Bystrica

8

0

0

8

4:123

0

Marek Šoltés je trojnásobný halový majster Slovenska
O úžasný športový výsledok sa v rámci tohtoročnej halovej sezóny
postaral náš mladý talentovaný atlét Marek Šoltés, ktorý získal tento
trojnásobný titul v kategórii starších žiakov.
V sobotu 2. marca sa v bratislavskej hale
Elán uskutočnili majstrovstvá SR starších
žiakov v atletike. V behu na 60 m prekážok
si Marek vo finále skvelým bojovným výkonom dobehol pre zlatú medailu. Časom
8,60 s prekonal 16 rokov starý oddielový
rekord Petra Kazára z roku 2003. Len pár
minút po víťazstve na prekážkach nastúpil
Marek v súťaži v skoku do diaľky. Tá mala
skutočne napínavý priebeh, keď najmä
vďaka sústredenému výkonu Marek zvíťazil výkonom 588 cm, s jednocentimetrovým náskokom pred druhým v poradí.
Škoda milimetrového prešľapu na odrazovej doske v poslednom pokuse, v ktorom
doletel ďaleko za 6 metrovú hranicu.
O dva týždne neskôr 16.-17. marca sa
konali majstrovstvá SR v halových viacbojoch pre všetky vekové kategórie. Marek
Šoltés aj tu ukázal svoj talent všestranného atléta, keď po dvojdňovom zápolení
v sedemboji starších žiakov predviedol
ROČNÍK XVIII - APRÍL 2019

skvelú športovú formu a jednoznačne zvíťazil s veľkým náskokom. Získal 3689 bodov. Zároveň prekonal ďalší 16 rokov starý
rekord Petra Kazára z roku 2003. Marekove
výkony v jednotlivých disciplínach sedemboja: 60 m - 7,74 s, skok do diaľky - 590 cm,
vrh guľou 4 kg - 9,62 m, skok do výšky - 168
cm, 60 m prekážky - 8,80 s, skok o žrdi - 235
cm, beh na 1000 m - 3:18,47 min. Získať
tri tituly v kategórii starších žiakov, kde je
mimoriadne silná a početná konkurencia
je skutočne úžasný športový výkon. V kategórii dorasteniek obsadila Sára Kicová
v halovom päťboji solídne 5. miesto.
Halová atletická sezóna 2019 je teda
za nami a bola pre AOSVIT veľmi úspešná:
11 medailí z majstrovstiev kraja, 5 medailí
z majstrovstiev Slovenska, 4 víťazné tituly,
prekonané oddielové rekordy, spokojní atléti aj tréner. S úsmevom ju môžeme uzavrieť a sústrediť teraz pozornosť na prípravu
na blížiacu sa letnú sezónu.
(AO Svit)
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Svit obsadil v základnej časti štvrté
miesto, v play off narazí na Žilinu

Basketbalisti Iskry Svit bojovali v marci o čo najlepšie umiestnenie
v záverečnej časti základnej časti Slovenskej basketbalovej ligy.
„Medvedi“ napokon pôjdu do vyraďovacej časti zo štvrtej pozície,
vo štvrťfinále im budú stáť v ceste Žilinčania.
Po Slovenskom pohári a takmer dvojtýždňovej pauze sa na začiatku marca pre
Iskru opäť rozbehol ligový kolotoč. Družstvo sa dostalo zo zdravotných problémov
a na nabitý program bolo pripravené. Svit
začal marec najlepším možným spôsobom, keď uspel na palubovke Komárna
po výsledku 79:74. „Z našej strany panuje veľká radosť, že sme Komárno zdolali
štvrtýkrát po sebe. Aj keď toto bol skutočne ťažký zápas, ale nevzdali sme sa
a každý, kto prišiel na ihrisko, dal do toho
sto percent. Hrali sme jednoducho tímovo, či už v obrane, alebo neskôr to v útoku
prišlo aj samo. Samozrejme, mali sme aj
hluché časti, ale klobúk dole pred chlapcami, dali sme do toho srdce,“ povedal po
zápase krídelník Stanislav Baldovský.
„Podtatranci“ následne potvrdili, že po
dlhých rokoch odštartujú štvrťfinále play

off v Iskra aréne. Rozhodla o tom domáca
výhra nad Žilinou 87:73. Už bez výraznejšieho tlaku prišla prehra na palubovke úradujúceho majstra z Levíc (85:94). Hráčom
Svitu sa nepodarilo uspieť ani na Pasienkoch, kde podľahli víťazovi základnej časti
Interu Bratislava tesne 68:73. „Aj napriek
prehre hodnotím zápas pozitívne. Inter
si utvoril náskok, ktorý sme bojovnosťou
a výbornou robotou na doskoku dokázali
zvrátiť, až tak, že sme sa v tretej štvrtine
dostali do jednobodového vedenia, čo
nám do posledných sekúnd dávalo nádej,
že ideme hrať o víťazstvo. Inter však využil chyby v našej obrane a skóroval. V kľúčových momentoch našiel lepšie riešenia
než my. V našom výkone ale treba hľadať
pozitíva,“ uviedol tréner Michal Madzin.
Iskra si neustále držala tretie miesto
v tabuľke. Dopomohla jej k tomu aj cen-

ná výhra pred svojim publikom, keď triumfovala nad Handlovou 78:74. O všetkom tak rozhodol zápas predposledného
kola, v ktorom Svit cestoval na Hornú Nitru do Prievidze. Stretnutie sa dlho vyvíjalo v prospech Iskry, ale domáci predviedli
skvelý finiš, po ktorom poskočili na tretie
miesto tabuľky. „Vedeli sme, že to bude
ťažký zápas. V Prievidzi sa veľmi ťažko
hrá, majú výborných fanúšikov, preto je
tu každé stretnutie ťažké. Hrali sme bez
energie, preto sme prehrali vysokým
rozdielom,“ vyjadril sa rozohrávač tímu
Saša Avramovič.
Šanca na opätovné zobratie pozície
žila aj v poslednom kole, to však musela Prievidza zaváhať v Spišskej Novej Vsi
a Svit zvíťaziť v Lučenci. To prvé sa podarilo, to druhé žiaľ nie. V záverečnom teste pred play off totiž „Medvedi“ prehrali
78:82. „Už pred zápasom sme vedeli, že
to v Lučenci bude ťažké a to sa napokon
aj potvrdilo. Nedokázali sme so súperom udržať krok, dával nám jednoduché koše. Sú to silné stránky nášho súpera. Mrzí ma prehra, ale máme týždeň
na to, aby sme sa pripravili na play off,“
zhodnotil Madzin zápas.
Záver základnej časti síce Iskre nevyšiel, ale klub dosiahol najlepšie umiestnenie za posledné roky. Čo je najdôležitejšie, vo štvrťfinále si vybojoval výhodu
domáceho prostredia, ktorá často zohráva kľúčovú rolu. Na Svit čaká na začiatok
vyraďovacej časti Žilina, teda súper, s ktorým má v tejto sezóne pozitívnu bilanciu - tri víťazstvá a jedna prehra. Ďalšie
zápasy sú na programe 6. a 13. apríla,
a prípadné piate stretnutie sa uskutoční
vo štvrtok 18. apríla.
Klub si prichystal pre fanúšikov rôzne
akcie, preto neváhajte a zaplňte Iskra arénu do posledného miesta!

(MD)

Čakáme vaše návrhy na udelenie Ceny mesta

Tak, ako každý rok, aj tentokrát si chce mesto Svit uctiť ľudí - občanov, ktorí sa významnou mierou
podieľali na rozvoji nášho mesta v rôznych oblastiach života. Aby bolo udeľovanie čo najobjektívnejšie, každoročne sa aj prostredníctvom novín obracia vedenie mesta na širokú verejnosť, aby písomne
(do konca apríla 2018) doručila svoje návrhy na ocenenie osobností Cenou mesta pre rok 2019.
Navrhované osobnosti musia spĺňať nasledujúce kritériá určené štatútom mesta:
l vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno - prospešnej činnosti,
l významné pričinenie sa o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

l činnosť pri záchrane ľudských životov,
majetku mesta a jeho občanov.
Tieto kritériá platia pre udelenie Ceny
mesta Svit. Udelenie Ceny primátora je
v kompetencii primátora mesta a v hierarchii ocenení nasleduje za Cenou mesta. Ak však máte návrhy aj v tejto kategórii, vedenie mesta ich rado ich prijme.

Svoje návrhy zasielajte na adresu:
Mestský úrad, Hviezdoslavova 32, Svit. Na
obálku pripíšte heslo

„Ceny mesta“.

Veríme, že aj tento rok sa s Vašou pomocou podarí nezabudnúť na nikoho, kto
si takúto pozornosť zaslúži.
(red)
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