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Veľkonočné sviatky so sebou okrem sviežeho zelenania sa trávy, prvých jarných kvetov a švitorenia vtáčikov prinášajú aj veľa
krásnych zvykov a tradícií, ktoré sa v minulosti k tomuto obdobiu
viazali. Dodnes dodržiavame pôst na Veľký piatok a nevynechávame ani oblievačku a šibačku na Veľkonočný pondelok. Veľká noc
je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť
a vzkriesenie Ježiša Krista. Spolu s Vianocami patria sviatky Veľkej
noci nepochybne k tým najkrajším v roku. Rodina má príležitosť
stretnúť sa znova pri spoločnom stole a práve v tieto dni si uctievame tradície viac, ako inokedy.

Pečať
rozvoja

strana 3

Zo školských
lavíc

strana 4 - 5
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Veľká noc 2017

ZO ŽIVOTA V MESTE

Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA
Mestské zastupiteľstvo vo Svite sa na
svojom 24. riadnom zasadnutí, ktoré sa
konalo vo štvrtok 30. marca 2017, venovalo podľa schváleného programu dôležitým témam v prospech rozvoja mesta.

MsZ prerokovalo a schválilo
l Obchodnú verejnú súťaž č. 3/2017 na
predaj zvyšných 16 parciel v ZO Breziny
v cene minimálne 10 € za 1 m2 pozemku,
l úpravu rozpočtu na zabezpečenie projektových dokumentácií pripravovaných
investičných zámerov vo výške 50 000,- €
nasledovne:
- nájomný bytový dom - ul. kpt. Nálepku - riešenie havarijného stavu a statickej
poruchy,
- revíziU a opravU všetkých mostov a lávok v prieťahu mesta Svit, ktoré sú v majetku mesta,
- zateplenie Domu kultúry vo Svite,
- Dom smútku - interiérové úpravy,
- stavebné úpravy MsÚ - klientske centrum, obradná sieň, priestory MsP, regulácia systému kúrenia,
- projekt komplexnej vianočnej výzdoby
v meste Svit,
- IBV - nad pílou - PD infraštruktúry,
- riešenie cyklotrasy v zmysle pripravovanej výzvy,

l kúpu pozemku parc. č. 451/137 v cene
podľa znaleckého posudku 4 762,46 € od
spoločnosti COOP Jednota, Poprad, na
zabezpečenie vytvorenia odstavného zálivu pre zastávku autobusu MHD a úpravu obslužnej komunikácie pre zásobovanie COOP Jednota a pre automobil MHZ
vo Svite a zriadenie vecného bremena
spočívajúceho v povinnosti strpieť prechod a prejazd oprávneného z vecného
bremena na zabezpečenie zásobovania
COOP Jednota.

MsZ zrušilo
l VZN č. 7/2000 o utajovaných skutočnostiach tvoriacich predmet služobného tajomstva, nakoľko kompetencie zoznamov skutočností tvoriacich predmet
služobného tajomstva prešli na Národný
bezpečnostný úrad.

MsZ vzalo na vedomie
l správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách a plnenie uznesení MsZ
mesta Svit,
l výsledok Obchodnej verejnej súťaže
na predaj 10 parciel v ZO Breziny vo Svite a schválilo predaj pozemkov a podielu
na spoločných pozemkoch spolu v cene
45 963,45 €,

l hospodárenie Mesta Svit za obdobie prvých dvoch mesiacov roka 2017
a Správu o činnosti Dozornej rady, Bytový
podnik, s.r.o.
V rámci interpelácií sa F. Drozd zaujímal o to, v akom štádiu je oplotenie
detského ihriska na ul. Kpt. Nálepku
a navrhol umiestniť aj v tejto časti odpadkový kôš. Následne sa informoval, či je na
MsÚ oddelenie, ktoré má v náplni práce
sledovanie výziev a prípravu projektov
čerpania nenávratných finančných prostriedkov.
Primátor odpovedal, že na MsÚ nie je
špeciálny referát a za sledovanie výziev
a prípravu projektov sú zodpovední vedúci jednotlivých odborov a príslušných
oddelení MsÚ.
V diskusii F. Drozd navrhol úpravu
okolia bývalého CVČ v areáli ZŠ na ul.
Mierovej vo Svite a vnútroblokovej komunikácie ul. Štúrovej, kvôli prašnosti,
problémom s dopravou a parkovaním.
J. Bobulová navrhla aby mesto Svit
vstúpilo do jednaní s ODI s cieľom prehodnotiť rýchlosť v lokalite Losky Svit Pod
Skalkou na ceste I. triedy I/18 zo súčasných 70 km/h na 50 km/h. Primátor uviedol, že sa obráti na dopravný inšpektorát
a SSC s touto požiadavkou. Už pri tvorbe
projektu na zvýšenie rýchlosti na území
mesta mesto nesúhlasilo so zvýšením
rýchlosti v časti Losky a v spodnej časti

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607
vyhlasuje v zmysle § 9a zák. č. 138/1991 Zb. a § 281 - § 288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č. 3/2017 na predaj nehnuteľností
zapísaných na LV č. 1 a 2834, k. ú. Svit - Pozemky v záhradkovej osade Breziny vo Svite
Por.
Parcela číslo
čís.
1
2

Výmera m2

Druh pozemku

462/214
1 033 m2
510/150311
579/150311

Spoluvlastnícky podiel na parcelách č. / výmera
463/569
626/107
626/1
626/105
16 743 m2
696 m2
4 159 m2
197 m2
510/150311 510/150311 510/150311 510/150311
579/150311 579/150311 579/150311 579/150311

462/196
510
záhrady
463/583
579
záhrady
463/586
459
záhrady
3
464/150311 464/150311 464/150311 464/150311 464/150311
463/587
5
trvalý tráv. porast
4
463/650
551
záhrady
551/150311 551/150311 551/150311 551/150311 551/150311
462/194
209
záhrady
5
462/195
73
záhrady
321/150311 321/150311 321/150311 321/150311 321/150311
462/197
39
záhrady
6
462/205
554
záhrady
554/150311 554/150311 554/150311 554/150311 554/150311
7
463/826
426
záhrady
426/150311 426/150311 426/150311 426/150311 426/150311
8
462/206
317
záhrady
317/150311 317/150311 317/150311 317/150311 317/150311
463/790
760
záhrady
9
806/150311 806/150311 806/150311 806/150311 806/150311
463/791
25
trvalý tráv. porast
10
462/202
415
záhrady
415/150311 415/150311 415/150311 415/150311 415/150311
11
462/199
481
záhrady
481/150311 481/150311 481/150311 481/150311 481/150311
12
462/201
483
záhrady
483/150311 483/150311 483/150311 483/150311 483/150311
463/749
371
záhrady
13
388/150311 388/150311 388/150311 388/150311 388/150311
463/750
17
trvalý tráv. porast
14
462/200
508
záhrady
508/150311 508/150311 508/150311 508/150311 508/150311
15
463/596
492
záhrady
492/150311 492/150311 492/150311 492/150311 492/150311
16
463/763
147
záhrady
147/150311 147/150311 147/150311 147/150311 147/150311
Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 3/2017 sú zverejnené na stránke www.svit.sk, na facebookovej stránke mesta Svit
a na úradnej tabuli Mesta Svit. Minimálna kúpna cena: 10 € /1 m2 pozemku a podielu na spoločných pozemkoch.
Informácie: 052/ 7875 128, 0917 670 023. Termín na predloženie súťažných návrhov: do 21. 4. 2017 do 12.00 hod.
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mesta Svit v mieste prechodu obyvateľov
mesta do záhradkárskej osady Máj.
J. Babčák sa zaujímal o ťažbu stromov
za ul. Lesnou vo Svite. Opýtal sa na ekonomiku ťažby, náhradný plán výsadby, čo
sa plánuje s vyťaženým drevom robiť.
Riaditeľ TS odpovedal, že ťažba prebehla na základe ťažobného plánu s cieľom vytvoriť „zvážnicu“ pozdĺž oplotenia
súkromných parciel (požiarna bezpečnosť a možnosť vzniku škôd na majetku
občanov v danej lokalite), vyťažilo sa 15
stromov, ktoré sa spracujú na rezivo následne bude toto rezivo použité na opravu lavičiek. Je pripravená aj náhradná výsadba 4 - 6 tis. sadeníc.
E. Kačmarčíková sa zaujímala o akcie
prebiehajúce v súčasnosti v Dome kultúry vo Svite v nadväznosti na podávané
občerstvenie na týchto akciách.
Poslanci sa zaujímali aj o vyčistenie
lokalít pozemkov medzi hlavnou cestou
a železnicou a tiež v lokalite pri studničke.
Primátor o pomoc pri čistení týchto lokalít požiadal členov Mládežníckeho parlamentu. Diskutovalo sa aj o problémoch
s parkovaním vozidiel v dopoludňajších
hodinách v okolí obvodného zdravotného strediska vo Svite. Celý problém parkovania v meste Svit sa musí riešiť koncepčne, bude to však finančne náročné
a po spracovaní koncepcie bude návrh aj
s možným finančným riešením predložený na rokovanie MsZ.
MB, JH

Svit opätovne získal
Pečať rozvoja obcí a miest
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky vyhodnotilo mesto Svit
ako mesto s predpokladom stabilného
rozvoja. Patrí medzi 30 percent miest,
ktoré vyšli z hodnotenia pozitívne.
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky (NIS SR) vykonalo hodnotenie zamerané na slovenské obce
a mestá. Týmto hodnotením zameraným
na finančnú a majetkovú bonitu, prešlo
2 926 slovenských obcí a miest, ktorých
výsledky boli porovnávané s výsledkami
okresu a kraja.
Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou
finančnou silou a kapacitou obce či mes-

ta a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku. Podiel obcí a miest, ktoré
využívajú financie a majetok s vysokou
efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj
a pozitívne vyšli z tohto hodnotenia,
predstavuje 30,2%. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená Pečať Rozvoja
obcí a miest.
Zozbierané údaje a vyhodnotenia poskytne NIS SR štátnym inštitúciám, ktoré
im pomáhajú pri preverovaní pri žiadostiach o eurofondy a pôžičky na realizáciu
obecných a mestských stavieb a infraštruktúry.
LF

Poďakovanie učiteľom
Učiteľ je ten, ktorý v sebe tú zázračnú silu má, pretvárať detskú dušu, otvárať jej brány poznania dokorán. Patrí im naša vďaka
a uznanie, ktoré sa im dostalo pri príležitosti Dňa učiteľov
28. marca v obradnej sále Domu kultúry vo Svite. Za účasti viceprimátora mesta Svit Ivana Zimu a ostatných pozvaných hostí
na návrh riaditeľov škôl boli oceneným učiteľom za asistencie
vedúcej odboru školstva Lenky Mačugovej odovzdané pamätné
plakety NAJ PEDAGÓG mesta Svit. Oceneným: Miroslave Dlugošovej, Beáte Ondrušovej, Jane Gregorovej, Jane Kováčovej, Viere
Kicovej, Slávke Slivkovej, Márii Zentkovej a Nadežde Kumorovitzovej zo srdca blahoželáme a prajeme ešte veľa tvorivých síl
do ďalšej pedagogickej práce.
BB

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO
Centrum voľného času, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
ponúka voľné pracovné miesto vychovávateľa s kvalifikačným
predpokladom ustanoveným vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z.
Termín nástupu: 1. 5. 2017.
Pracovný pomer: trvalý pracovný pomer
Celé znenie pracovnej ponuky a požiadavky nájdete na

www.cvcsvit.edu.sk

Žiadosť o zamestnanie prosím doručiť na adresu:
Centrum voľného času, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Bližšie informácie na tel. čísle: 052/77 56 164, 0905 511 980
ROČNÍK XVI - APRÍL 2017

NARODENINOVÁ OSLAVA V BAZÉNE
Základný balík:

20,- € / 5 detí, káždé ďalšie dieťa +3,- €

Cena zahŕňa univerzálnu výzdobu, prenájom miestnosti a bezéna

Rozšírený balík:

26,- € / 5 detí, káždé ďalšie dieťa +3,50 €

Cena zahŕňa základný balík + džúsová limonáda 500 ml / dieťa,
1 balenie tyčiniek, 1 balenie sušienok

Rezervácia formou objednávky:

0905 477 274

RS - Plaváreň Svit, Jilemnického 307, Svit
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Rozprávková noc so včielkami
Aj tá najtuhšia zima raz ustúpi jari. Príroda sa zobúdza a ukážu sa prvé jarné
kvety. Ani ujo včelár nezabudol, že podľa
kalendára trvá zima do 21. marca a prišiel
naše včeličky zobudiť.
V noci z 24. 3. 2017 na 25. 3. 2017 sa
v Základnej škole Mierovej naše včielky
usilovne pustili do roboty. Najprv si po
zime zveľadili miniúliky, potom si vyrobili včielko čelenky, náramky a prívesky,
pomohli zobudiť sa slniečku, kvetinkám

či chrobáčikom, vyletieť motýľovi, zaspievať vtáčkovi. Výrobou záložiek pomysleli aj na dlhé zimné večery spojené
s čítaním kníh. Ukázali nám, čo rady robia. Vzájomná pomoc starších mladším,
povzbudzovanie a zábava nás presvedčili
o dobrosrdečnosti a pracovitosti každej
jednej včeličky nášho úľa. To, že včielky
sú nesmierne usilovné a pracovité dokázali svojím gymnastickým vystúpením
dve naše priateľky z Popradu Terezka
a Danielka Kremmerové.
Niekoľko ďalších šikovných
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA
včeličiek nám svojím diÚNIE ŽIEN SLOVENSKA VO SVITE ORGANIZUJE
vadelným predstavením
„Včielka Maja“ predviedlo
nielen svoj herecký talent,
ale i silu a odvahu s akou
včielky bránia svoje úle.
Včielky nás pozvali aj na
JARNÉHO A LETNÉHO DETSKÉHO OŠATENIA, tancovačku, kde sme sa od
nich naučili choreografiu,
ŠPORTOVÝCH POTRIEB A HRAČIEK
ktorú spoločne trénovali
celý večer v dielničke tanca.
PRÍĎTE DOBRE NAKÚPIŤ
Unavené včeličky zaspávali
A VÝHODNE PREDAŤ!
v neskorých nočných hodinách s úsmevom na tváKDE:
rach medzi svojimi spoluv budove POŠTY ( bývalá sporiteľňa )
žiakmi vo svojich triedach.
KEDY:
Naše obrovské poďakovo štvrtok 27. 4. 2017 od 8:00 -17:00 hod. vanie patrí vzácnemu hosv piatok 28. 4. 2017 od 8:00 -16:00 hod.
ťovi, pánu Kuzmíkovi, ktorý našim drobcom nielen
PRÍJEM ČISTÝCH A NEPOŠKODENÝCH VECÍ:
25. - 26. 4. 2017 od 15:00 -18:00 hod.
slovom, ale aj názorne poodhalil množstvo zaujímaVÝDAJ NEPREDANÝCH VECÍ:
vosti zo života včielok. Sr2. 5. 2017 od 12:00 -16:00 hod.
dečné ďakujem patrí ipani
Prosíme záujemcov, ktorí chcú svoje veci predať,
Kormošovej a pani Pomoraby nenosili veci pre dospelých (sukne, šaty, obleky)
skej, ktoré nám pomohli
VSTUPNÉ - 0,10 Eur
s výrobou včielkočeleniek.

DETSKÚ
BURZU

4

Ďakujeme aj kolektívu pedagógov Oleárovej, Kalatovej, Kormaňošovej, Lopatovej, Smolkovej, Dóczyovej, Panáčkovej, Špirkovej, Jakubčákovej, Brezinovej,
Kováčovej, Zacherovej, Kremmerovej,
Ondruškovej, Mlynárčikovej, Vartášovej,
Pavlicovej a Dorkovej za vedenie dielničiek a dozoru nad 160 žiakmi. Ďakujeme
pánu školníkovi za pomoc pri príprave
materiálu, pani kuchárkam za vynikajúcu
večeru a chutné prekvapenie, pani upratovačkám za prípravu tried a ostatných
priestorov na pondelkové vyučovanie.
Úprimné ďakujem za veľkú organizačnú
pomocpatrí aj pani Juščákovej a pani
Zajacovej. Veríme, že akcia mala veľký
zmysel pre posilnenie vzťahov medzi
dospelými a deťmi, a že sa nám podarilo
u detí vzbudiť záujem o prírodu okolo
nás. ĎAKUJEME.
Vedenie ZŠ Mierová Svit
foto: Dominika Bodyová
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Nie každodenný zážitok...
... majú za sebou naši ôsmaci, ktorí
sa koncom marca zúčastnili exkurzie do
Bratislavy. Keďže na hodinách občianskej
náuky preberali poslanie a fungovanie
parlamentu, rozhodli sa o tom presvedčiť
na vlastné oči.
Ráno si prezreli nádvorie Bratislavského hradu i obnovené hradné záhrady
a potom ich už čakala prehliadka Národnej rady Slovenskej republiky.
Od slečny sprievodkyne sa dozvedeli
o dejinách parlamentarizmu u nás, o historických slovenských národných radách,
ale aj o fungovaní súčasného parlamentu.

Prehliadku priestorov zavŕšili na parlamentnom balkóne, z ktorého mali možnosť sledovať práve prebiehajúce hlasovania a vidieť „na živo“ za predsedníckym
stolom sediacu celú našu politickú špičku - predsedu parlamentu Andreja Danka, jeho podpredsedov Bélu Bugára,
Andreja Hrnčiara, Martina Glváča, ale
tiež predsedov a poslancov našich politických strán.
Následne si v rokovacej miestnosti
parlamentného výboru pre vzdelávanie,
vedu, mládež a šport spolu s poslancom
Branislavom Gröhlingom (ktorý podal

Naša materská škola vo Svite zameriava edukáciu vo zvýšenej miere na rozvoj
telesných a pohybových schopností, pestovanie zdravého životného štýlu a rozvoj environmentálneho cítenia detí, pričom vychádzame z podmienok a možností,
ktoré naše mesto Svit a okolie ponúka. Deklaruje to náš Školský vzdelávací program
pod názvom „Myslenie v pohybe“. Po úspešnom absolvovaní lyžiarskeho kurzu sme
s predškolákmi úspešne ukončili aj predplaveckú prípravu v priestoroch krytej plavárne vo Svite pod vedením trénerky Táni Drobnej. Predplavecká príprava mala za cieľ
odstrániť strach z vodného prostredia, naučiť deti bezpečne sa vo vode a pod vodou
pohybovať. Pohybom dieťaťa vo vode bez zábran sme smerovali k základom plávania. Počiatočnú fázu predplaveckej výchovy trénerka zamerala na adaptáciu na
vodné prostredie prostredníctvom kolektívnych „hier vo vode“. Motivované cvičenia
s napodobňovaním pohybov zvieratiek prispeli k osvojeniu si „kačacej“ chôdze v drepe, „bocianích“ krokov, „žabacích“ skokov, lezeniu „krokodíla“, či „račej“ chôdze vzad
vo vodnom prostredí. Týmto spôsobom deti zisťovali vlastnosti vody a zbližovali sa
s ňou. V nasledujúcej fáze hravou formou získali základné plavecké zručnosti: výdych
do vody, základy lokomócie pohybu nôh, samostatný skok z okraja bazéna do vody,
ponor pod hladinu s vylovením predmetov. V záverečnej fáze predplaveckej prípravy
väčšina detí zvládla prostredníctvom hier na vznášanie sa na vode „hviezdica“ základy splývania, ktoré následne zdokonaľovali.
Podstatným prínosom predplaveckej prípravy však bolo posilnenie celkovej zdatnosti organizmu, otužovanie vodou a utváranie trvalého pozitívneho vzťahu k športovým aktivitám, ktoré zlepšujú celkový zdravotný stav každého človeka. Predplavecká príprava priniesla deťom veľa zábavy a za to všetko patrí veľká vďaka pani Táni
Drobnej.
Mgr. A. Hurčalová
ROČNÍK XVI - APRÍL 2017

pomocnú ruku pri organizovaní tejto exkurzie) vyskúšali fungovanie tohto výboru. Beseda, ktorá sa rozprúdila, bola podnetná, myslíme, pre obe strany.
Už len čerešničkou na torte bolo fotografovanie sa s Marošom Kramárom
a Kristínou Farkašovou, ktorí práve smerovali do budovy NRSR na premietanie
filmu Únos.
Ktovie, či o niekoľko rokov nebudú
v parlamentných laviciach zasadať i niektorí z našich dnešných „exkurzantov“.

ZŠ Komenského ul.

My sa vody
nebojíme...
5

ZO ŽIVOTA V MESTE

Jarné prázdniny v Centre voľného času vo Svite
Centrum voľného času vo Svite malo
dvere otvorené aj počas tohtoročných
jarných prázdnin, čo využili dievčatá
a chlapci na šport, výtvarnú tvorbu a modelárske činnosti.
Týždeň prázdninových aktivít sa začal
turistickou vychádzkou na Hrebienok.
Bolo príjemné počasie, prechádzka prírodou nadchla všetkých, ktorí nelenili
a prišli. Deti si pozreli ľadové sochy, ľadovú
kaplnku a zahrali sa s legom na výstave.
V stredu dostali priestor na prácu šikovné ručičky. Dievčatá tvorili z odpadového
papiera stojany na perá a škatuľky na školské drobnosti, modelári stavali plastové
modely lietadiel, áut a bojovej techniky.
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Mladí parlamenťáci zorganizovali pre
svojich priateľov športový turnaj v telocvični pri CVČ. Päťčlenné zmiešané družstvá najprv rozohrali zápasy v basketbale
a potom aj vo volejbale.
Štvrtok patril zasa mladým futbalistom.
Malý halový turnaj bol previerkou pripravenosti na jarnú futbalovú sezónu. Prišli
tiež chlapci z komunitného centra, ukázali
sa medzi nimi nové športové talenty.
Prázdninový týždeň aktivít CVČ vyvrcholil tenisovým turnajom a halovou lukostreľbou.
Jarné prázdniny v CVČ boli plné aktivít, zážitkov, hier, pohybu a stretnutí
s kamarátmi.
NK
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ZO ŽIVOTA V MESTE
V období pred pôstom sme opäť
mysleli na našich drahých pripútaných
na lôžko ako aj obetavých príbuzných
a starostlivých zdravotníkov. V spolupráci
so študentami Konzervatória v Košiciach,
žiakmi a učiteľmi SZUŠ Fantázia vo Svite
sme dňa 17. februára 2017 v Dome kultúry vo Svite zorganizovali benefičný koncert. Výťažok z dobrovoľného vstupného
vo výške 366,- € bol odovzdaný rodine
Samka Salaja. Za krásny kultúrny zážitok
ďakujeme všetkým účinkujúcim. Všetkým zúčastneným patrí naša vďaka za
štedré dary a v mysliach a srdciach ostávame so Samkovou rodinou, ktorá má
náš obdiv a podporu.
za Familiaris, o.z. Mgr. V. Hudáčová
foto: A. Tomajko

Koncert pre

Samka

Medzinárodný deň žien

Únie žien

Archaické

hudobné nástroje

V stredu 15. marca 2017 k nám, do
materskej školy v Pod Skalke, zavítal pán
Kohút, aby nám ukázal a zahral na archaických hudobných nástrojoch, ako sú
napríklad fujara, píšťala, gajdy, drumbľa,
okanina, bubon a mnohé ďalšie. Deti tak
mohli spoznať hudobné nástroje našich
predkov a spolu s pánom Kohútom si nielen zaspievali, ale aj zatancovali. Všetkým
však najviac žiarili očká, keď si mohli sami
vyskúšať tieto nástroje.
Pánovi Kohútovi ešte raz veľmi pekne
ďakujeme.
Za kolektív MŠ Pod Skalkou
Bc. Jana Bachratá

KRAKOW- WIELICZKA
Poznávací zájazd do poľského
kráľovského mesta a unikátnej soľnej
bane. Odchod priamo zo Svitu

6. mája 2017
Cena: 20 €

Bližšie informácie:
0904 653 071, info@irisis.sk
ROČNÍK XVI - APRÍL 2017

V piatok 10. marca 2017 sa konala
v Dome kultúry vo Svite slávnostná
schôdza základnej organizácie Únie
žien, za účasti hosťa vedúceho odboru služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Jána Hutníka. Na
úvod stretnutia bola venovaná minúta
ticha ako spomienka na zosnulú členku
Danielu Chovanovú.
V prvej časti schôdze sa hodnotila
činnosť a hospodárenie organizácie za
rok 2016. Potom nasledovala slávnostná
časť pri príležitosti Medzinárodného dňa
žien. V programe zahrala a zaspievala
kapela Bystrianka a vlastnú báseň predniesla Rozália Bednárová. Slávnostný
príhovor mala predsedníčka Ľubica
Kederová. Ján Hutník milými slovami
a blahoželaním pozdravil všetky členky
a potom v spolupráci so správcom Domu
kultúry Ladislava Havlíka odovzdal každej žene kvietok.

Na záver predsedníčka spolu s hosťom
zablahoželala štyrom jubilantkám, ktoré
sa v poslednom období dožili okrúhlych
narodenín.
O slávnostné pohostenie sa postaral
výbor a jubilantky, za čo im patrí vďaka.
text : Blažena Bendíková
foto: Zuzana Ilčíková

Seniori v školských laviciach
Výbor ZO Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svite sa rozhodol pre vylepšenie
svojej znalosti práce s počítačom prostredníctvom Strednej odbornej školy,
kde momentálne prebieha kurz pre seniorov z výborov organizácií. Na základe ochoty riaditeľky Strednej odbornej
školy Evy Nebusovej už v priebehu februára 2017 do školských lavíc zasadlo 16
seniorov zo ZO Jednoty dôchodcov, ZO
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkova z Klubu seniorov Bôrik
z Pod Skalky. Lektormi sú pedagógovia
Strednej odbornej školy Ladislav Bekeš
a Jozef Bednárik. Celý kurz má rozsah trvania 20 hodín. V prípade záujmu seniorov o takéto vzdelávanie je prísľub vede-

nia Strednej odbornej školy, že tento kurz
sa bude organizovať znova aj v jesennom
období.
M. Jurčák

7

Z HISTÓRIE
Knižnica sa stala roku 1973 strediskovou knižnicou pre okolité obce
– Batizovce, Gerlachov, Mengusovce,
Štôlu a Spišskú Teplicu. Nakupovala
a spracovávala im knižničný fond a metodicky usmerňovala ich knihovníkov.
Prevádzkové náklady knižnice hradilo
mesto Svit, nákup kníh a mzdovú agendu viedla Okresná knižnica v Poprade.
V tých rokoch bol pomerne vysoký nárast knižničného fondu, ročné prírastky
boli okolo 1 000 zväzkov.
V obecnej kronike sa uvádza, že
v roku 1976 mala knižnica 962 čitateľov
a 21 847 vypožičaných kníh.V roku 1977
bol v miestnej časti Pod Skalkou vybudovaný Kultúrny dom a v jeho priestoroch bola vytvorená i pobočka knižnice,
ktorá je otvorená doteraz jedenkrát týž-

Anna Gejdošová s deťmi MŠ

História knižnice 1937 - 2017, časť III.
denne. V pobočke funkciu knihovníka
vykonávali: Valéria Bendíková, Helena
Dojčárová, Renáta Vallušová, Karol Hrkeľ
st., Anna Javorinská, Mária Diczházyová a v súčasnosti je knihovníčkou Jana
Kolesárová.
Knižničný fond pobočky Pod Skalkou
momentálne tvorí 2 274 knižničných

jednotiek. Keďže priestory pobočky sú
obmedzené, aktualizáciu fondu na pobočke zabezpečujú pracovníčky knižnice
prostredníctvom cirkulácie výmenných
súborov. To znamená, že súbory novších
titulov sa zapožičiavajú do pobočky
a staršie tituly sa z pobočky vracajú do
centrálnej knižnice.

Spisovatelia Viera Švenková a Ivo Odehnal

Knižnica pre svojich čitateľov pripravovala besedy o knihách, literárne kvízy
a v spolupráci s Domom pionierov a mládeže aj literárne karnevaly. V tom období knižnicu navštívili účastníci Wolkrovej
Polianky: Anton Baláž, Ľuboš Jurík, Peter
Štrelinger, Ivo Odehnal a Viera Švenková.
DŠ

Literárny karneval r. 1979

Marec v knižnici

V marci - mesiaci knihy sme prváčikov slávnostne zapísali za čitateľov knižnice, pre žiakov obidvoch ZŠ i ŠZŠ sme pripravili hovorené
bibliografie o nových knihách zakúpených do oddelenia pre deti
a mládež. Podujatí sa zúčastnilo 30 triednych kolektívov. Členovia ZO
SZPB besedovali o našej histórii a seniori sa stretli na besede s regionálnym spisovateľom Františkom Bardym. Návštevníci knižnice mali
možnosť prezrieť si výstavu - Najkrajšie knihy o Slovensku za rok 2016
a tiež výstavu malieb Františka Žoldáka pod názvom Zátišia a krajiny.
Na konci mesiaca sme sa po 12-ty krát zapojili do medzinárodného
podujatia Noc s Andersenom. Keďže knižnica tento rok oslavuje 80 rokov,
pre deti boli pripravené literárne úlohy, v ktorých sa dozvedeli zaujímavosti o našej knižnici, ale tiež rôzne informácie o knihách. Literárne úlohy
sa samozrejme striedali so zaujímavými pohybovými hrami. Deti čakala
i nočná úloha pod lesom pri Kolibe, kde podľa mapy vyhľadávali ukryté
listiny. Aby túto úlohu zvládli, najprv v knižnici vypili protistrašidelný nápoj, na záver svoju odvahu potvrdili i vyhľadávaním ukrytých predmetov
„v žabom slize“. Deti všetky úlohy úspešne zvládli, dobre sa zabavili
a na záver dostali i drobné darčeky.
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Rímskokatolícka cirkev
Kostol Jozefa robotníka
(Svit)

Kostol sv. Cyrila a Metoda
(Podskalka)

Kvetná
nedeľa
9. 4. 2017

7.30 ; 10.30 a 18.00 - sv. omše

9.00 - sv. omša

Zelený
štvrtok
13. 4. 2017

18.00 - sv. omša, po sv. omši bude
Skautská krížová cesta lesom.

17.00 - sv. omša

Deň

10.00 - pobožnosť Krížovej cesty v meste
Veľký
piatok
14. 4. 2017

Biela
sobota
15. 4. 2017
Veľkonočná
nedeľa
16. 4. 2017
Veľkonočný
pondelok
17. 4. 2017

15.00 - pobožnosť krížovej cesty
v kostole a po nej obrady

15.00 - obrady

V tento deň bude po obradoch vyložená Sviatosť Oltárna do 21.00
v oboch kostoloch. O 21.00 hod. bude Novéna k sv. Martinovi pred
dekanátnou púťou do Katedrály sv. Martina.
8.00 - v oboch kostoloch bude modlitba ranných chvál spojená
s Novénou k sv. Martinovi a po nej bude vyložená Sviatosť Oltárna.
Počas celého dňa bude možnosť uctiť si Boží hrob.
19.30 - sv. omša

19.30 - sv. omša

7.00 - pobožnosť v oboch kostoloch, pri ktorej budú posvätené jedlá
15.00 - v oboch kostoloch budú slávnostné Vešpery spojené
s Novénou k sv. Martinovi.
7.30; 10.30 a 18.00 - sv. omše

9.00 - sv. omša

7.30 a 10.30 - sv. omše

9.00 - sv. omša

Počas tohto týždňa bude pri sv. omšiach Novéna k sv. Martinovi.

Pred časom som čakal manželku so
synčekom. Práve končil koncert s obľúbenými detskými hercami a spevákmi. Deti
s rodičmi odchádzali domov. Mnohé boli
šťastné, pretože konečne videli naživo
svojich obľúbených kamarátov, s ktorými
sa doteraz stretávali len cez obrazovku. No
boli aj také, čo mali v očiach slzy a odchádzali domov s plačom. Asi preto, lebo ešte
chceli byť v blízkosti hrdinov ich detského
sveta. Či prvá alebo druhá skupina „drobčekov“, všetci túžili byť v blízkosti tých,
ktorých mali radi. O pár dni budeme prežívať najdôležitejšie udalosti našej spásy. Ježiša zatknú vojaci. Apoštoli - jeho najbližší
sa rozutekajú. Len jeden spolu s Ježišovou
matkou a ženami nasleduje Ježiša až ku
krížu na Golgotu. Učeník Ján sa nezľakne
a stáva sa svedkom Ježišovej obety za nás.
On ako prvý všetkému pochopí, keď vidí
Veľkonočné sviatky sú sviatky vzkriesenia, sviatky života, ktorý víťazí nad
smrťou. Život je najväčší zázrak v celom
vesmíre. My ľudia si ho uvedomujeme
a svätíme ho. Oslavujeme vzkrieseného
Krista, ktorý je základom a prameňom
nášho vzkriesenia.
Prajem k sviatkom tohtoročnej Veľkej
noci všetkým čitateľom mnoho radosti
a sily, pokoja a vyrovnanosti. Aby sviatočné dni boli chvíľami, ktoré budú znamenať povzbudenie a nádej, požehnanie
pre ďalšie dni a mesiace.
Mgr. Daniel Midriak
ROČNÍK XVI - APRÍL 2017

VEĽKÁ NOC
Veľká noc je pre nás kresťanov sviatkom nového života. Aj keď pri povrchnom pohľade je plná bolesti, utrpenia
a smrti, tak skutočným tajomstvom je
povstanie nového a dokonalejšieho života, ktorý prichádza po zničení toho,
čo je nedokonalé a hriešne. Utrpenie
a smrť Ježiša Krista nám odhaľuje skutočnú hodnotu dobra a lásky, ktoré porážajú a ničia smrť – hriech. Kristov kríž
sa stal znamením víťazstva nad zlom pre
celé generácie. Na Jeho kríži boli pribité
aj naše slabosti a hriechy, aby sme aj my
mohli s Kristom povstať k novému životu.
Tajomstvo nášho krstu je veľkonočným
tajomstvom. Vo vodách krstu zomierame hriechu, aby sme žili novým životom
– životom milosti. Stojac pred Ježišovým
prázdnym hrobom vidíme skutočný Boží
zámer s človekom, keď „Boh tak miloval
svet, že dal svojho jednorodeného Syna,
aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale
aby mal večný život.“ Nech je pre nás veľkonočné tajomstvo prežívaním Božieho
vyjadrenia lásky k nám hriešnikom, aby
sme našli cestu do domu nášho Otca.
Mgr. Pavol Drdák

Chrám sv. Cyrila a Metoda - Gréckokatolícka cirkev
9. apríl - Kvetná nedeľa
13. apríl - Svätý a veľký štvrtok
14. apríl - Svätý a veľký piatok
15. apríl - Svätá a veľká sobota
16. apríl Svätá a veľká nedeľa Paschy
17. apríl - Svetlý pondelok

13.30
15.00
19.00
17.00
17.00
5.00
10.00
15.00
10.00

Ježiša umierať: „Boh je láska.“ Takto spoznáva živého Boha. Zahľaďme sa aj my
na Ježišov kríž. Dajme si otázku, do ktorej
skupiny chceme patriť? „Rozutekáme“ sa
alebo ostaneme pri Ježišovi?
Deti sú vďačné a oddané. Túžia po blíz-

Svätá spoveď
Večiereň so svätou liturgiou
Strasti
Večiereň s uložením plaščenice do hrobu
Večiereň so svätou liturgiou
Utiereň vzkriesenia, požehnanie jedál
Svätá liturgia, myrovanie
Večiereň Paschy
Svätá liturgia
kosti toho, kto ich má rád. Vedia to dobre
vycítiť. Kiežby to platilo aj o nás dospelých. Prajem nám, aby aj nás zasiahlo to, čo
apoštola pod krížom - veľká bolesť, obeta
a láska. Požehnané sviatky Veľkej noci.
Mgr. Marek Kaľata

Služby Božie v Evanjelickom kostole vo Svite
8.15

Pašie

16.30

Spoveď a Večera Pánova

16.30

Spoveď a Večera Pánova

8.15

Pašie

9.00

Spoveď a Večera Pánova

16. apríl 2017 - Veľkonočná nedeľa

8.15

Služby Božie

17. apríl 2017 - Veľkonočný pondelok

8.15

Služby Božie

9. apríl 2017 - Kvetná nedeľa
13. apríl 2017 - Zelený štvrtok
14. apríl 2017 - Veľký piatok
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA

MANŽELSTVO UZATVORILI

Leonard Šandor, Ester Sýkorová,
Mária Stella Migáč, Erik Bohata,
Sára Danesová, Patrik Klein, Viktor Pecha,
Júlia Palušeková

Martin Blažo a Helena Karkošková,
Marek Krett a Radoslava Hámorová

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV

90 ROKOV

Michal Ilavský, Ing. Ján Benedikty,
Soňa Radzová

Ema Marschallová, Jozef Skokan,
Ondrej Knut

75 ROKOV

91 ROKOV

Mária Kačmárová, Jozef Ilčík,
Anna Michaláková, Agnesa Fábryová,
Dušan Tomeček

Ján Vantara

92 ROKOV

80 ROKOV

Mária Šenkyřová, Mária Dobiásová,
Mária Lukáčová

Anna Puková, Helena Lecká,
Bernardeta Kopčáková, František Lešičko,
Gabriela Dubielová, František Slezák

93 ROKOV
Mária Šimonová

85 ROKOV
Mária Králiková, Terézia Vančová,
Zuzana Orolínová

94 ROKOV
Margita Potočná

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Veronika Kušnírová (71), Linus Pavličko (66), Anton Vojtko (80), Emília Bolisegová (90),
Viktor Hrobák (60), MUDr. Marián Pokorný (80), Juliana Sýkorová (87)
V prípade, že si neželáte, aby sa Vaše jubileum, sobáš, resp. narodenie dieťaťa zverejnilo
v tejto rubrike, prosím o oznámenie v redakcii - MsÚ, č. dv. 116, tel. č. 052/78 75 114.
Mal som Vás všetkých
rád a chcel som ešte žiť,
ale prišla tá chvíľa, keď
musel som Vás opustiť.
Neplačte, nechajte ma
tíško spať, čo mi bolo
súdené, muselo sa stať.
Dňa 23. 3. 2017 uplynulo 20 rokov, čo nás
opustil náš manžel, otec, starý otec a brat

MILAN DUGAS.

S láskou v srdci na neho spomína
manželka, deti a smútiaca rodina.

Dňa 1. 4. 2017 uplynulo
15 rokov, čo nás navždy
opustil vo veku 77 rokov
náš manžel, otec, dedko
a pradedko

VILIAM BARTOŠ.

V našich srdciach zostáva navždy.
Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku spolu s nami. Ďakujeme.
Smútiaca rodina
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28. marca 2017
uplynul smutný rok,
čo nás navždy opustil
náš milovaný otec,
svokor, dedko, priateľ

JÁN HUBÁČEK.

Spomienka na neho navždy zostane
v našich srdciach.
Synovia Ján a Stanislav s rodinami
Stíchlo unavené srdce,
skončil života čas,
Boh ťa vzal na večnosť,
obraz tvoj nechal v nás.
Dňa 3. mája 2017 uplynú
už 3 roky od smrti mojej
milovanej, našej mamky
a babky

EVY MIRILOVIČOVEJ,

ktorá nás navždy opustila vo veku 61 rokov.
Nikdy na ňu nezabudneme a prosíme
aj Vás, ktorí ste ju poznali, aby ste
jej venovali tichú spomienku. Ďakujeme.
Smútiaca rodina

Dňa 25. marca 2017
uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil
náš otec, starý otec
a prastarý otec

Ing. IVAN DIAČIK, DrSc.

V našich srdciach a spomienkach
zostáva navždy. Za tichú spomienku
všetkým, ktorí ste ho poznali, úprimne
ďakuje
syn a dcéra s rodinami.
„Niet jediného dňa,
aby sme na Vás nemysleli,
lebo nám veľmi chýbate“.

Dňa 14. 3. 2017 uplynul 1 rok,
čo nás opustila naša mamka

MÁRIA MINČÁKOVÁ

a 18.1. 2017 uplynulo 15 rokov,
čo nás opustil náš ocko

ŠTEFAN SCHALLER

do večnosti.
Ak ste ich poznali, prosíme Vás, venujte im
spolu s nami tichú spomienku.
Ďakuje smútiaca rodina.
Odišiel si navždy i keď tak veľmi túžil si žiť,
ale osud to zariadil tak, že si nás musel
navždy opustiť. Hoci niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s nami.
Už len kytičku kvetov na hrob môžeme
Ti dať a s láskou na Teba spomínať.

29. marca 2017 uplynuli
2 roky od chvíle, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec,
dedko a pradedko

Mgr. ONDREJ SOJÁK.

V našich srdciach zostane navždy
a prosíme aj Vás, ktorí ste ho poznali,
aby ste mu venovali tichú spomienku.
Ďakujeme.
Manželka a synovia s rodinami

Dňa 19. apríla 2017
uplynie 35 rokov od
chvíle, kedy nás navždy
opustil vo veku 53 rokov
môj manžel a otec

JÁN LOPATA.

Vy, ktorí ste ho poznali, venujte
mu prosím tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú
manželka Rozália, deti Jaroslav,
Ján, Božena, Kamila a ostatná rodina.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

Dňa 2. apríla 2017
uplynulo 5 rokov od
chvíle, kedy nás navždy
opustila vo veku 79 rokov
naša mamička

HELENA FICOVÁ.

Vy, ktorí ste ju poznali,
venujte jej prosím tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéra Helena,
Anna a synovia Ján a Štefan s rodinami.

Dňa 23. apríla 2017
uplynie 20 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
otec a dedo

KAROL TOMÁŠEK.

Za tichú spomienku všetkým,
ktorí ste ho poznali úprimne ďakuje
manželka, dcéry a synovia s rodinami.
Čas plynie,
ale spomienka ostáva.
Dňa 14. mája 2017
uplynie 35 rokov,
čo nás vo veku 49 rokov
navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec

JOZEF OLEČKO.

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou na neho spomínajú
manželka Helena, syn Jaroslav s rodinou
a nevesta Katarína s rodinou.
Čas plynie ako tichej
rieky prúd, kto Ťa mal
rád, nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojim
tokom plynie, krásna
spomienka na Teba
nikdy nepominie.
30. apríla 2017 si pripomenieme s hlbokým
smútkom 30 rokov od úmrtia našej drahej

IRENY VANTAROVEJ,

ktorá nás opustila
po ťažkej chorobe vo veku 51 rokov.
Hoci si odišla a niet ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s nami.
Manžel Ján, dcéra Vlasta a syn Ján
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Mesto Svit sa stalo novým

sídlom Správy TANAP-u
Správa Tatranského národného parku (TANAP), ktorá od roku
2000 sídlila v prenajatých priestoroch v Tatranskej Štrbe, sa v týchto
dňoch sťahuje do Svitu.
Súčasná Správa Tatranského národného parku bola zriadená Ministerstvom životného prostredia SR v marci 1996. Po dvadsiatich rokoch svojej existencie získala vlastné priestory v našom meste, a to v zrekonštruovanej budove bývalého Daňového úradu na ulici Kpt. Nálepku, ktorú dostala ako nadbytočný majetok Finančnej správy SR.
„Veľmi sa teším z toho, že do nášho mesta pribudne táto dôležitá štátna inštitúcia.
Význam národných parkov, ochrany prírody a s tým súvisiacich otázok je v dnešnej
‚pretechnizovanej‘ dobe čoraz väčší. Tak, ako sa Správa TANAP-u stará o náš najvzácnejší prírodný poklad, my sa budeme na oplátku starať o to, aby sa pracovníci Správy
TANAP-u u nás cítili ako doma,“ poznamenal primátor Svitu Miroslav Škvarek.
Správa TANAP-u je odborná organizácia ochrany prírody a krajiny. Je súčasťou organizácie - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici,
patriacej do rezortu ministerstva životného prostredia.
LF

Do práce na bicykli 2017

- pridajte sa aj vy!

Po minuloročnom
úspešnom ročníku kampane „Do práce na
bicykli“ sa Mesto Svit v máji opäť plánuje
zapojiť do 4. ročníka tejto celonárodnej
súťaže. V roku 2016 sa Mesto Svit stalo
víťazom v kategórii samospráv v rámci
celého Slovenska, kedy sa počas súťaže
v mesiaci máj najazdilo vo Svite vyše
15-tisíc kilometrov.
Cieľom súťaže „Do práce na bicykli“ je
motivovať ľudí, aby čo najviac využívali
bicykel ako každodennú formu dopravy
do zamestnania a aj takýmto spôsobom
zlepšili svoje zdravie a prispeli k zníženiu
podielu individuálnej automobilovej dopravy v meste a následne k zvýšeniu kvality života v ňom.
Projekt má zábavnou formou podporiť
rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, podnietiť samosprávy a zamestná-

vateľov, aby vytvárali na svojom území
vhodné podmienky na využívanie cyklistickej dopravy. Na celoslovenskej úrovni
súťaž od roku 2014 organizuje občianske
združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, vyhlasovateľom je národný
cyklokoordinátor Peter Klučka. Hlavným
partnerom kampane je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Touto cestou chceme osloviť všetky
firmy, podnikateľov, inštitúcie a organizácie, ktoré majú sídlo v meste Svit,
aby sa spolu so svojimi zamestnancami 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 2017 na webovej stránke
www.dopracenabicykli.eu.
KOMPLETNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE - štatút súťaže a bližšie informácie nájdete na
www.dopracenabicykli.eu.
Lokálny koordinátor súťaže pre mesto
Svit: JUDr. Lenka Faixová, tel.: +421 918
246 651, e-mail: lenka.faixova@svit.sk
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KULTÚRA

T R I M Á J O V É T O P K Y V K U LT Ú R E
Máj je mesiac, keď všetko v prírode
ožíva, cítime sa lepšie, sviežejšie, plní
energie a chuti do života. Preto sme pre
Vás na máj, mesiac lásky, pripravili vynikajúce kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie.

SMEJKO a TANCULIENKA
Deti sú naša budúcnosť a čím viac pozitívnych podnetov im dáme v detstve,
o to šťastnejšie sa budú na svoj život pozerať v dospelosti. Neváhajte svojim ra-

i zapoja do hry detičky a ukážu im prekrásny svet fantázie. Účinkujú: Peťa Ševčíková a Marek Kováč, dĺžka predstavenia 45 - 60 min, vhodné pre deti vo veku
3-9 rokov - detské predstavenie KDE
BOLO,TAM BOLO v nedeľu 7. mája
o 16.00 hod. v Dome kultúry vo Svite.

ÍRSKA KLIATBA

NÁVRATY - PUĽS
Milovníkov folklóru poteší návšteva profesionálneho umeleckého telesa
PUĽS (Poddukelský umelecký ľudový
súbor) s famóznym celovečerným predstavením NÁVRATY. PUĽS je jedinečným
súborom, čo je viditeľné na predstaveniach, v ktorých sa snúbi živelnosť hrdého
naturelu s vycibreným citom pre poetiku.
Koncerty PUĽS-u sú emotívne, myšlienkovo bohaté, divák má možnosť nielen sa
odreagovať, ale tiež načerpať množstvo
pozitívnej energie. Predstavenie NÁVRATY je vytvorené z najhranejších a divácky
najúspešnejších kompozícií významných
slovenských a zahraničných tvorcov počas celého pôsobenia telesa. PUĽS od
svojho vzniku absolvoval viac ako desaťtisíc predstavení doma a desiatky zahraničných zájazdov. Tlieskali mu diváci
v Anglicku, Bulharsku, Dánsku, Francúzsku, Holandsku, Juhoslávii, Kanade, Nórsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Tunise, USA a v krajinách
bývalého ZSSR. Mesto Svit navštívi v stredu 3. mája o 18.00 hodine s najúspešnejším predstavením NÁVRATY, preto
si to určite nenechajte ujsť!

tolestiam dopriať stretnutie so Smejkom
a Tanculienkou. Vo veselom hudobnom
predstavení KDE BOLO, TAM BOLO si
môžu zaspievať i zatancovať s chrobáčikmi čmelkom Smejkom a lienkou Tanculienkou. Pesničky ako Kohútik a sliepočka, Oli, oli Janko, Dvaja remeselníci,
Mamka moja, Pec nám spadla, Na polici
v hrnci, Spadla hruška zelená a ďalšie naživo s gitarou alebo ukulele, roztancujú

ÍRSKA KLIATBA
22. MÁJA 2017

PIA 21. 4. o 19.00
DK Svit

ZÁKON ŽIEN

8 €, v deň predstavenia:
10 €, ZŤP a seniori: 6 €

NE 30. 4. od 16.00
DK Svit a Koliba

OHRÁVANIE MÁJOV

verejné podujatie,
vstup voľný

ST 3. 5. o 18.00
DK Svit

NÁVRATY- PUĽS

10 €,
v deň predstavenia 12 €

NE 7. 5. o 16.00
DK Svit

SMEJKO a TANCULIENKA

7 €,
v deň predstavenia 8 €

PO 22. 5. o 18.00
DK Svit

ÍRSKA KLIATBA
Divadlo ARÉNA

15 €,
v deň predstavenia 18 €

LÁS-KA-NIE

16 €

SO 3. 6. o 19.00
DK Svit
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Kde bolo, tam bolo

Radošinské naivné divadlo

A na záver ako vrchol našej ponuky
Vám prinášame v spolupráci s divadlom
ARÉNA fantastickú komédiu plnú mužských hereckých hviezd ÍRSKA KLIATBA.
V hre Martina Casella bravúrne riešia
neskutočné problémy mužov dnešnej
doby. Kde by mohol byť problém? Aký
by títo muži mohli vôbec mať problém?
Odpoveď na túto otázku je za hranicou
vašej predstavivosti. Každý z nás má niečo, čo na sebe neznáša. A títo muži tiež.
A je to obrovské. Každý týždeň sa musia
stretnúť, aby o tom mohli hovoriť. Je to
pre nich otázka života a smrti.
Čo robí muža mužom?
Najtabuizovanejší aspekt mužskej
identity analyzovaný s takou úprimnosťou a otvorenosťou, že vám to vyrazí dych.
Na ten vám však pri záchvatoch smiechu

nezostane čas. O tom je táto hra v podaní úžasných hercov: Braňa Deáka, Jána
Jackuliaka, Mareka Majeského, Martina Mňahončáka a Juraja Loja. Fešáci
sa Vám predstavia v pondelok 22. mája
o 18.00 hod. v Dome kultúry vo Svite. Muži nezabudnite na svoje polovičky
a pozvite ich do divadla, niet krajší darček k Dňu matiek, ako skvelý umelecký
zážitok.
Dúfame, že budete všetci spokojní
a už teraz sa tešíme na všetkých návštevníkov Domu kultúry vo Svite.

Mgr. Beáta Blaščáková
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

Do konca apríla 2017 môžete zasielať na adresu MsÚ Svit svoje návrhy
na ocenenie osobností Cenou mesta
pre rok 2017.

CENY MESTA

SVIT

Navrhované osobnosti musia spĺňať nasledujúce kritériá:
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.
Veríme, že nezabudneme na nikoho, kto si takúto pozornosť zaslúži.

SVIT.kom
a DNI MESTA SVIT
Vyzývame záujemcov
- remeselníkov, umelcov,
producentov potravín,
predajcov tovaru,
ktorí majú záujem o predaj výrobkov v rámci podujatia
SVIT.kom a DNI MESTA SVIT

dňa 24. júna 2017,
aby sa prihlásili do 15. mája
na MsÚ - Ing. Pavol Sadloň,
č. dv. 135, tel.: 052/7875120,
e-mail: pavol.sadlon@svit.sk
Spolunažívanie občanov v našom
meste nebýva vždy úplne bezproblémové a určite sa mnohí z Vás stretli so
situáciou, keď si Váš sused nahlas púšťal
hudbu a Vás rušil nadmerným hlukom,
prípadne pri stavbe svojho plota si zle
vymeral svoj pozemok a zabral časť
toho Vášho, alebo pri rekonštrukcii su-

Baťovci v Bratislave

Členovia Klubu absolventov Baťovej
školy zo Svitu sa vo februári rozhodli navštíviť Bratislavu. Okrem návštevy pamiatok
a historicky zaujímavých častí hlavného
mesta ich oslovila výstava SEN A SKUTOČNOSŤ - UMENIE A PROPAGANDA 1939 -1944
v Slovenskej národnej galérii.
Umenie a propaganda v období vojnového Slovenského štátu (1939 -1945) je
v súčasnosti dobrým a potrebným počinom
k sprístupneniu dokumentačných materiálov verejnosti, a to najmä pre tých, ktorí nezažili hrôzy a útrapy II. svetovej vojny. Veľkú
časť výstavy zaberali nacionalistické, politické, propagandistické plagáty, fotografie,
brožúry, tlačoviny a letáky, ktoré mali vyvolávať nenávisť Slovákov najmä proti židovským spoluobčanom s cieľom vytlačiť ich
na okraj spoločnosti, arizovať ich majetky
s konečným riešením ich likvidácie.
V každej časti bola výstava dopĺňaná

autentickými dobovými filmovými dokumentami, ako aj hovoreným slovom. „Výstava nás utvrdila v tom, že aj v súčasnej
zložitej dobe ľudstvo musí urobiť všetko
preto, aby sa podobné zločiny už nikdy
nezopakovali,“ informoval Ján Perinaj
z Klubu absolventov Baťovej školy, ktorý
sa veľmi dobre zhostil funkcie sprievodcu
celého výletu,
Po vzhliadnutí historicky hodnotných
materiálov v rámci výstavy pokračovali
členovia Klubu absolventov Baťovej školy
prehliadkou hlavného mesta. Prešli popod
Michalskú bránu, cez Hlavné námestie,
Hviezdoslavovo námestie. Nevynechali
ani sochu prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka či generála M. R. Štefánika. Zastavili
sa aj pri novej budove SND a Modrom kostolíku. Vo večerných hodinách sa obohatení o nové zážitky vrátili späť domov do
Svitu.
Ján Perinaj

jené súdne konanie a mesto ich spor
vyrieši. Možnosti mesta sú však v tomto prípade Občianskym zákonníkom
značne obmedzené. Zákon v takýchto
prípadoch ustanovuje mestu len kompetenciu ochrany tzv. pokojného stavu.
To znamená, že v prípade, ak by došlo
k zjavnému a evidentnému zásahu do

Tipy a rady

Susedské vzťahy nadovšetko
sedovej nehnuteľnosti došlo k poškodeniu Vášho bytu, či domu. Takýchto
sporov by sme mohli určite vymenovávať nespočetne veľa. Mesto Svit sa v
poslednom období stretáva s nárastom
žiadostí našich občanov, v ktorých nás
žiadate o vyriešenie Vašich susedských,
alebo iných sporov.
Mnohí z Vás sa mylne domnievajú,
že ak sa obrátia so svojou sťažnosťou
alebo žiadosťou na mesto, ušetria finančné prostriedky, s ktorými je spoROČNÍK XVI - APRÍL 2017

pokojného stavu, môže mesto zakázať
alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý
stav - t. j. stav, ktorým nie je nikto rušený a ktorý nikoho neruší a ktorý nikto
nevníma ako svoju ujmu. Nie je však už
v kompetencii mesta vyriešiť, alebo rozhodnúť akýkoľvek spor týkajúci sa práva
a právnych otázok, a teda ani Váš susedský spor. Táto kompetencia je zverená
výhradne len súdom. Taktiež je potrebné upozorniť na to, že aj v prípade, ak
mesto rozhodne a niektorá zo strán nie

je spokojná s týmto rozhodnutím, môže
sa domáhať jeho preskúmania na súde
a v tomto prípade sa súdnemu sporu
nevyhnete.
Z praxe a našich dlhoročných skúseností vieme, že najefektívnejšia a finančne najmenej nákladná cesta, ako vyriešiť
susedský spor, je vždy dohoda všetkých
zúčastnených strán a dosiahnutie zmieru. Čo však robiť vtedy, ak toto i napriek
Vašej snahe nie je možné? V prípade, ak
Vaša situácia vyžaduje okamžitý zásah,
odporúčame obrátiť sa na mestskú alebo štátnu políciu, ktorá v priestupkovom konaní môže riešiť vzniknutú situáciu. Ak však chcete definitívne vyriešiť
Váš spor, najúčinnejším spôsobom je
domáhať sa svojich práv súdnou cestou.

Mgr. Juraj Peťko, právnik mesta Svit
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n 6. marca hliadka MsP prostredníctvom kamerového systému zistila spáchanie priestupku proti majetku, ktorého
sa dopustil muž zo Svitu na stanici SAD.
Rukou rozbíjal vývesnú tabuľu cestovných poriadkov. Hliadka po príchode na
miesto muža identifikovala a keďže muž

ktorý sa mal potulovať po Hlavnej ulici.
Hliadka previerkou zistila, že zatúlaný pes
nemá identifikačné znaky a dočasne ho
umiestnila v budove MsP. Zároveň prostredníctvom sociálnej siete uverejnila
pátranie po majiteľovi.
Majiteľ si prišiel prevziať psa na druhý

žovi bola ihneď privolaná RZP, ktorá mu
poskytla ošetrenie a realizovala prevoz
do nemocnice.
n 25. marca sa na útvar MsP dostavila
miestna občianka, ktorá našla v časti pri
Dome smútku telefón zn. Samsung.

Z denníka Mestskej polície
nemal pri sebe žiadny doklad totožnosti,
bola privolaná hliadka OO PZ Svit, ktorá
vec prevzala k ďalšej realizácii.
n 8. marca hliadke MsP nahlásil pracovník SBS, že pri miestnom Obchodnom
centre sa nachádza ležiaca osoba ženského pohlavia. Hliadka po príchode na
miesto zistila, že žena je dezorientovaná
a v stave ťažkej opilosti. Po zistení totožnosti sa hliadka MsP skontaktovala s rodinným príslušníkom, ktorý zabezpečil
odvoz menovanej.
n V ten istý deň vo večerných hodinách
bola hliadka MsP požiadaná, aby sa dostavila do miestneho pohostinstva, kde
sa mala nachádzať žena s maloletým dieťaťom. Po príchode na miesto hliadka zistila, že sa v pohostinstve nachádzajú osoby zjavne pod vplyvom alkoholu a s nimi
aj maloleté dieťa, pričom jedna z osôb
bola matka maloletého. Hliadka vykonala
s matkou maloletého pohovor a následne
opustila pohostinstvo. Vec bola následne
odstúpená na oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností MsÚ
mesta Svit k ďalšiemu konaniu.
n 22. marca hliadka MsP prijala telefonické oznámenie o psovi bielej farby,

deň, pričom bol riešený záznamom o vybavení priestupku podľa príslušného zákona.
n 24. marca oznámil hliadke MsP pracovník čerpacej stanice GULF, že pri tomto
objekte odchytil zatúlanú andulku. Hliadka po príchode na miesto o tejto skutoč-

nosti telefonicky vyrozumela drobnochovateľa z mestskej časti Podskalka, ktorý si
andulku zobral k sebe domov.
Týmto prosíme občanov, ktorí majú
vedomosť o majiteľovi uvedenej andulky,
aby kontaktovali Mestskú políciu na čísle
0905 636 715.
n Toho istého dňa vo večerných hodinách hliadka MsP zasahovala pri miestnom pohostinstve, kde sa nachádzal muž
zjavne pod vplyvom alkoholu, ktorý mal
na tvári mnohopočetné zranenia. K mu-

Prosíme majiteľa tohto mobilného telefónu, aby kontaktoval Mestskú políciu
na tel. čísle 0905 636 715.
Mestská polícia mesta Svit aktívne
pôsobí v rámci prevencie na miestnych
základných školách a strednej škole.
V mesiaci marec sa na základných školách uskutočnili besedy so žiakmi na
témy Trestnoprávna zodpovednosť, Alkohol a fajčenie a Nevhodné správanie.
Na Strednej združenej škole bola vykonaná beseda na tému Priestupková
zodpovednosť s dôrazom na priestupky
proti majetku podľa zákona o priestupkoch.
MsP mesta Svit v mesiaci marec zaznamenala zvýšený počet nelegálnych
skládok elektro odpadu a stavebnej sutiny, preto prosíme občanov mesta, aby
používali vyhradené kontajnery, alebo nepotrebné veci zaniesli na zberný
dvor TS mesta Svit.
Zároveň prosíme občanov mesta Svit,
aby neparkovali na verejných priestranstvách a zeleni.
MsP Svit

Iskra Svit vyzve majstra z Prievidze
V najvyššej basketbalovej súťaži mužov,
Eurovia SBL, ide do tuhého. Základná časť
extraligy sa skončila, rozbieha sa najdôležitejšia časť sezóny, play-off.
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Tradične v ňom nebude chýbať ani družina spod Tatier, BK Iskra Svit. Zverenci trénera Michala Madzina obsadili v tabuľke
po dlhodobej časti šieste miesto a v prvom
kole play-off ich čaká obhajca
minuloročného titulu, BC Prievidza.
Papierovým favoritom tejto
série sú „baníci“. Nielen preto,
že v tabuľke skončili na tretej
priečke. V sérii hranej na tri
víťazstvá majú v prípade rozhodujúceho piateho súboja
výhodu domáceho prostredia.
Sviťania však určite nie sú
bez šance a sú odhodlaní predĺžiť si sezónu čo najdlhšie.
Bilancia tohtoročných vzájomných zápasov hovorí mierne
v prospech Prievidžanov. Zo

štyroch duelov vyhrali tri (v Prievidzi 98:65
a 93:78, vo Svite 99:102), raz, hneď v prvom
súboji boli úspešnejší Sviťania (vo Svite
86:82). Obaja súperi na seba narazili aj vo
štvrťfinále Slovenského pohára, ktorý sa
konal v Bratislave. Tu si lepšie počínali hráči Iskry, ktorí zdolali Prievidzu o 18 bodov
(75:93). Aj na základe tohto výsledku a predovšetkým predvedeného výkonu si hráči
Svitu proti Prievidžanom veria a chcú sa postarať o prekvapenie na úkor favorita.
Momentálna forma Svitu v mesiaci marec naznačuje, že by Podtatranci nemuseli
byť celkom bez šance. Z ôsmich duelov
vyhrali až šesť (doma - Inter, Handlová,
Karlovka, vonku - Spišská Nová Ves, Nitra,
Lučenec). Ako porazení odchádzali z palubovky iba v dvoch prípadoch. Na pôde lídra
z Košíc podľahli o 12 bodov, doma proti Komárnu prehrali o dva body až po predĺžení.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠPORTU

SÚRODENCI ŠTINČÍKOVCI TRIUMFOVALI
NA HASIČSKEJ HALOVEJ SÚŤAŽI
87 pretekárov z rôznych oblastí Slovenska sa postavilo na štart
historicky prvej hasičskej halovej súťaže v disciplíne beh na 60 m
cez prekážky. Doteraz sa súťaže tohto typu konali iba u našich západných susedov.
Víkend v druhej polovici marca v Banskej Bystrici prial Podtatrancom i Spišiakom.
Dve prvenstvá do Svitu si prináša súrodenecká dvojica Magdalénka a Tomáš Štinčíkovci. Obaja zvíťazili v nových osobných rekordoch. Hoci ich cesta k víťazstvám nebola jednoduchá.
„V zime som si zlomila ruku. Po operácii som ju mala v dlahe,
teraz je to už v poriadku,“ spresnila 9-ročná víťazka kategórie mladších dievčat, žiačka štvrtého ročníka ZŠ Mierová vo Svite. Trať s prekážkami zvládla v novom osobnom rekorde.
„Po minuloročnej dlhej pauze zavinenej zranením kolena už
môžem trénovať i súťažiť,“ dodal s úsmevom jej brat Tomáš, siedmak rovnakej svitskej základnej školy. Z problémov ho najskôr
dostal ortopéd a telovýchovný lekár Gabriel Valiska, zároveň tréner našej najlepšej maratónskej bežkyne, olympioničky Kataríny
Berešovej. „Potom som absolvoval rehabilitáciu,“ doplnil skromný
školák, ktorý k prvenstvu tiež pridal nový osobný rekord.
DB

Mesto Svit a DHZ Svit Vás
v nedeľu 30. apríla 2017
srdečne pozývajú na
XXVI. ročník súťaže
hasičských družstiev

„O putovný pohár
primátora mesta Svit“,
ktorá sa uskutoční
v areáli Koliby
so začiatkom o 10.00 hod
„Mali sme otrasný vstup do zápasu, až
nepochopiteľne zlý, a až posunom v obrane
sme dokázali ten náskok zmazať a vytvoriť
si svoj. Potom Lučencu padli ťažké strely,
a tým sa vrátili zas domáci späť do hry. Určite sme radi za víťazstvo a som si istý, že nás
to pozitívne povzbudí do play-off. No musíme sa poučiť z vlastných chýb zo začiatku
dnešného zápasu,“ povedal po poslednom
stretnutí základnej časti tréner BK Iskra SvitMichal Madzin.
„Dá sa povedať, že v tomto zápase už nešlo o nič, pred play-off je už všetko rozhodnuté. No my sme sem prišli vyhrať a nabudiť sa pred play-off, pretože každé mužstvo
chce ísť do vyraďovacích bojov namotivované. Dnes sme si náročný zápas ešte predĺžili o ďalších päť minút, ale oplatilo sa
a naozaj sme teraz na tej vlne a ideme do
play-off,“ odhodlane uzavrel po víťazstve
v Lučenci rozohrávač Svitu Roman Findura.
Výsledky Iskry Svit v marci: Iskra Svit –
Inter Bratislava 80:72, Košice – Svit 106:94,
ROČNÍK XVI - APRÍL 2017

Pozývame všetkých obyvateľov mesta
na

PLAVECKÚ ŠTAFETU
vo štvrtok 20. apríla 2017
v čase od 13.30 do 20.00 hod.
do krytej plavárne vo Svite.

n každý účastník prepláva
minimálne 100 m n účastníci dostanú
účastnícky list n vstup voľný, povinný
poplatok za sprchy n

10.00 - 12.30 hod.

Preteky žiakov „O majstra Svitu“
Svit – Handlová 108:68, Svit – Karlovka
Bratislava 79:70, Sp. N. Ves – Svit 78:90, Svit
– Komárno 92:94 pp, Nitra – Svit 73:89, Lučenec – Svit 88:93 pp.
RH

Futbalisti
striedavo
Futbalisti FK Svit účinkujúci v III.lige
odohrali tri súťažné zápasy v ktorých dosiahli tieto výsledky: vo V. Revištiach prehrali 2 : 0, doma remizovali s Plavnicou
1 : 1 (gól dal z 11 m Stanislav) a v prvú
aprílovú nedeľu vyhrali v Giraltovciach
0 : 1 po góle Vitkaja.
Ako hodnotí úvod jarnej časti tréner
FK Svit Milan Jambor?
„Keď vychádzame z povetrnostných
podmienok, aké boli do konca marca
pod Tatrami a problémami s futbalistami - amatérmi, tak dobre. Na prvý domáci duel s Plavnicou sme na domáci prírodný trávnik prišli až na zápas.
V prvom zápase vo V. Revištiach, ktorá je
farmou ligových Michaloviec, nastúpili
proti nám hráči, ktorí sú profesionálmi,
a tak ich víťazstvo bolo plne zaslúžené.
Proti Plavnici v studenom vetre sme hrali
vyrovnanú partiu a prakticky obe družstvá sme si zvykali na prírodnú trávnatú
plochu po zime. Naša stúpajúca herná istota sa prejavila v Giraltovciach, kde sme
uplatnili technický futbal. Škoda, že sme
skórovali len raz. Verím, že výkonmi najmä
doma, pôjdeme hore v ďaľších zápasoch,
na ktoré pozývam priaznivcov futbalu
vo Svite.“
-ákKlietky pre chov prepelíc, králiky,
činčily, pasce na líšky a kuny, liahne na
vajíčka, odchovne pre kuriatka, krmítka
a napájačky, robíme rozvoz po celom
Slovensku, viac na:
www.123nakup.eu, tel. 0907 181 800
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Poslednú marcovú sobotu sa pred arénou Iskry Svit zišlo dvesto bežcov, ktorí
prišli podporiť prvý ročník charitatívneho
behu venovaný dvojročnej Márii Kubovovej z Vikartoviec, trpiacej svalovou atrofiou.
Na počesť skvelého človeka, športovca
telom i dušou, sme sa rozhodli zorganizovať ALS Memoriál Jána Svočáka v januári
tohto roka. Povedali sme si, že do toho
dáme všetko, aby sme na úvodný ročník
prilákali aspoň päťdesiat bežcov (čo bola
vzhľadom na vysokú obtiažnosť trate naša
vytúžená méta). Veľa z oslovených bežcov
nám spočiatku vravelo, že máme veľmi
skorý termín na tak náročnú trať a netrúfajú si to odbehnúť. Vedeli sme, že na to, aby
sme dosiahli požadovaný počet, potrebujeme „dotiahnuť“ bežcov aj z iných okresov. Po rozbehnutí propagácie podujatia
sa nám však začalo dariť natoľko, že sa
nám bežci prihlasovali zo všetkých kútov
Slovenska, dokonca aj susedia spoza Tatier, očom sa nám ani nesnívalo. Keď sme
dva týždne pred štartom registrovali 180
bežcov na štartovnej listine, rozhodli sme
sa limitovať počet účastníkov na 200, aby
sme si boli istí, že to organizačne zvládneme. Podľa mnohých referencií sa nám
to aj podarilo a o rok si budeme trúfať na

ALS Memoriál Jána Svočáka
väčší počet. Pochvalné slová bežcov, ktorí
už teraz sľubujú účasť na druhom ročníku
sú pre nás ohromnou motiváciou, ale aj
záväzkom ešte túto udalosť zlepšiť a postarať sa im opäť o nádherný zážitok.
Od začiatku nás hnala túžba vytvoriť podujatie, na ktoré sa budú bežci
s radosťou vracať rok, čo rok za účelom
pomôcť človeku trpiacemu svalovou
atrofiou. Myslíme si, že táto neľútostná
diagnóza musí byť obzvlášť bolestivá pre
aktívneho človeka, napríklad bežca, ktorý
postupne stráca silu a vytrvalosť, ktorú si
dlhé roky budoval. Nemožnosť behať sa
postupne mení na nemožnosť chodiť,
nemožnosť sedieť, prežúvať a neskôr aj
samostatne dýchať. Starostlivosť o takého človeka ostáva v rukách jeho rodiny
24 hodín denne.
ALS je síce nevyliečiteľná choroba, no
nato, aby s ňou človek dokázal psychicky bojovať potrebuje nádej, povzbudenie
a podporu ľudí. Budeme robiť všetko preto,
aby sme aspoň jednej rodine ročne túto
podporu prostredníctvom stoviek bežcov
odovzdali.

Musíme však povedať, že pri organizácii tohto behu sme zistili úžasnú vec. Ľudia
si nie sú ľahostajní. Každý koho sme oslovili nám ochotne pomohol, či už finančne,
vecnými cenami alebo aktívnou účasťou
na organizácii podujatia, čo si nesmierne
ceníme. Stačilo spomenúť účel behu a ľudia jednoducho chceli pomôcť. Chceli pomôcť až tak, že niektorí sponzori oslovili nás
a nie my ich, ako je to zvykom. So srdečným poďakovaním sme týchto ľudí zverejnili na našej stránke behamsrdcom.sk
Čo dodať na záver? Hádam len to, že
pod Tatrami máme skvelých bežcov! Víťazkou žien sa stala domáca Soňa Vnenčáková, ktorá do cieľa pribehla s úsmevom na
tvári v čase 1:49:33. Tretia sa medzi ženami
umiestnila Timea Mihoková z Batizoviec.
V mužských kategóriach sa najlepšie
z domácich viedlo Petrovi Gallikovi 1:42:36,
ktorý sa celkovo umiestnil na 8. mieste
a dve minúty za ním prišiel Tomáš Kačmarčík, ktorý obsadil vo svojej kategórii nad
40 rokov 3. miesto. Toto pekné miesto sa
podarilo dosiahnuť aj medzi bežcami nad
50 rokov Cyrilovi Františkovi z Batizoviec.
Za zmienku stojí, že 21 kilometrovú trať
s prevýšením 670 metrov zvládol s obdivom a skvelým časom aj 73 ročný pán
z okresu Michalovce, ktorého sme sa rozhodli s rešpektom oceniť samostatne.
Celkovým víťazom sa stal Poliak Andrzej
Dlugosz, ktorý trať doslova preletel s časom 1:33:21.
V mene rodičov malej Márie chceme
poďakovať všetkým sponzorom, všetkým
bežcom a v neposlednom rade každému,
kto nám ochotne pomáhal s organizáciou!
Ste úžasní, ďakujeme!

Martin Svočák, Eduard Dindoffer
foto: Michal Kolcún, Peter Kostka
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)
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