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Mestské zastupiteľstvo Svit

Dane a poplatky v meste

Novembrové stretnutie mestského parlamentu bolo predposledným
v tomto volebnom období (stretnú sa ešte 11.12.2014 ku schvaľovaniu
rozpočtu na rok 2015). Poslanci prerokovali niekoľko závažných bodov.
V prvom rade sa zaoberali Všeobecne záväzným nariadením mesta (ďalej VZN) č. 1/
2015, ktoré rieši miestne
dane a poplatky na území mesta. Tento dôležitý
dokument schválili a jeho
plné znenie nájdete na
webovej stránke nášho
mesta. V náväznosti na
pridelenú výšku podielových daní je každoročne
potrebné schváliť aj VZN
o financovaní základných
umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení na území mesta,
čo sa aj jednohlasne stalo.

Občianskemu združeniu Detský famózny svet
a FS Jánošík poslanci odsúhlasili výpožičku priestorov Domu kultúry na
ich nácviky a ZO Únie
žien Pod Skalkou priestory kultúrneho domu
v tejto časti mesta na ich
činnosť počas roka 2015.
Pokračovalo sa žiadosťou spol. Buntavar
o prenájom časti pozemku, nachádzajúceho
sa pri minipivovare.
Podľa schváleného cenníka odsúhlasili prenájom
pozemku na tri účely –
parkovacie miesta pre

prevádzku, výstavbu detského ihriska a výstavbu
zimnej terasy s podmienkou, že po ukončení nájomného vzťahu budú
stavby zimnej záhrady
a detského ihriska bezplatne prevedené do
majetku mesta ako zhodnotenie budovy Rehabilitačného strediska.

Ďalej prijali rozpočtové opatrenie, ktorým
sa zabezpečí poistenie
majetku
získaného
z projektov EÚ na čistiacu techniku a likvidáciu BRO (kompostáreň).
Na tento účel schválili
celkovú čiastku 19 788,eur.
Vzali na vedomie zmenu organizačnej štruktúry MsÚ, ktorým zrušili
odd. právne a správy
(Pokrač. na 2. strane)

Informačný
spravodajca
občanov mesta
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Výsledky komunálnych volieb vo Svite.

Krásne a pokojné
Vianoce praje
redakcia

Nech je nový rok 2015
pre mesto šťastným rokom
Vážení spoluobčania,
píšem vám do našich
mestských novín ešte ako
primátor mesta. Spomínam
si, ako som bol pred ôsmimi
rokmi oslovený predstaviteľmi Smeru, aby som kandidoval na tento post. S maximálnou úctou k tomuto
postu, bez bujarej reklamy
a sebavedomého predvádzania sa som bol občanmi na tento post zvolený.
Ako predstaviteľ povojnovej generácie som zažil
časy burlivého rozvoja mesta a potom časy jeho
postupnej stagnácie a chátrania. Ako primátor
som si stanovil dva osobné ciele, ktorých som sa
držal do posledných chvíľ na mestskom úrade.
Prvým cieľom bolo v maximálnej miere obnoviť
výstavbu nájomných bytových domov pre mladé
rodiny, zamestnancov miestnych podnikov. Druhým cieľom bola obnova a revitalizácia chátrajúceho mesta, najmä komunikácií, opadaného
Domu kultúry, ohyzdnej autobusovej stanice atď.
Za osem rokov, čo som bol primátorom, mesto
odovzdalo 220 nájomných bytov mladým rodi(Pokrač. na 3. strane)

Nový primátor sa ujal funkcie
Za účasti podpredsedu NR SR Jána Fígeľa, čelných predstaviteľov
okresných a mestských organizácií, podnikov a firiem ale i občanov
Svitu sa v pondelok 15. decembra 2014 ujal svojej funkcie nový primátor mesta Ing. Miroslav Škvarek, PMH.
Dôstojná a slávnostná – tak sa dá zhodnotiť udalosť, ktorej prvú časť tvorila
inaugurácia nového primátora vrátane jeho slávnostného sľubu a sľubu
12-tich poslancov. Vo svojom príhovore poďakoval svojim predchodcom za
ich prácu a naznačil svoje zámery, ktoré by mali mesto ďalej posunúť. Nielen
do krásy, ale i kvality života jeho občanov.
V druhej, pracovnej časti sa už nový parlament zaoberal určením a poverením poslancov pre jednotlivé úkony. Zástupcom primátora sa stal Ing. Ivan
Zima, členmi Mestskej rady poslanci Ján Babčák, MUDr. Ivana Švagrovská
a Ing. Ján Drobný. Určili aj predsedov jednotlivých komisií pri MsZ, pre vykonávanie sobášov poverili Mgr. E. Kačmarčíkovú a Ing. I. Zimu. Schválili aj plat
primátorovi mesta. Na jeho návrh schválili zníženie príplatku zo 70 na 50 percent, celkový plat vo výške 2 894,- eur. Dohodli sa, že najbližšie rokovanie
MsZ bude 29. januára 2015.
-vž-
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majetku mesta s funkčným
miestom vedúci oddelenia
a vytvorenie pôvodného funkčného miesta právnik MsÚ, ako
i ponechanie funkčných miest
úseku právneho a správy majetku a úseku správy majetku
mesta. Táto zmena nemá dopad na zmenu počtu zamestnancov MsÚ.
Rozpočtovým opatrením
schválili navýšenie rozpočtu
pre Technické služby mesta
Svit o 19 788 eur ako príspevok
na zabezpečenie vykrytia výdavkov strediska BRO - kompostárne, ako aj legislatívne navýšenie platov zamestnancov
tejto príspevkovej organizácie.
V súlade so zákonom odsúhlasili aj preplatenie 9-tich dní
nevyčerpanej dovolenky pri-

mátorovi mesta Rudolfovi Abrahámovi.
Spoločnosť Kvety Tatry Slovensko, s. r. o., požiadala
o odkúpenie parcely z dôvodu
rozširovania prevádzky. Súčasťou žiadosti o delimitáciu predmetného pozemku je i uznesenie MsZ, ktoré konštatuje, že
na tomto území sa nachádzajú
verejnoprospešné stavby vo
vlastníctve mesta – chodník pre
peších a stavba verejného
osvetlenia s ochranným pásmom.
Ivan Zima v bode interpelácie poďakoval Bytovému podniku Svit, s. r. o., za mimoriadne práce pri uprataní
Domu kultúry po stavebných
prácach na rekonštrukcii obradnej siene, ktoré zabezpečilo
dôstojné prostredie na festivale

Poďakovanie občanom

Vážení Sviťania, touto cestou ďakujem
všetkým, ktorí v nedávnych komunálnych
voľ bách prišli voliť a takto aktívne rozhodli
o smerovaní nášho mesta v ďalšom období.
Úprimne ďakujem tým, ktorí mi dali svoj
hlas a dôveru. Svoj poslanecký mandát
využijem zodpovednou prácou pre mesto
a pre Vás.
S vďakou Ing. Dáša Vojsovičová

Divadelná tehlička 2014. Poukázal aj na sťažnosti občanov
Ul. kpt. Nálepku, ktorí sa nemôžu z dôvodu parkujúcich áut
dostať ku kontajnerom. Odpovedali mu vedúca stavebného
úseku MsÚ A. Kromková a riaditeľ Technických služieb
mesta J. Žiak.

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z.
z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014 vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.
V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne
iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou
ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého
pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na
vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia, alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Okrsky na konanie referenda a miestnosti na hlasovanie:
VO č. 1 Dom kultúry, Námestie J.A.Baťu č. 198/1
VO č. 2 Základná škola, ul. Mierova 232/134
VO č. 3 Základná škola, ul. Mierova 232/134
VO č. 4 Zasadačka nad poštou, Štúrova 275/86
VO č. 5 Základná škola, ul. Komenského 221/2
VO č. 6 Kultúrny dom Pod Skalkou, ul. Priečna 501/1
Mesto Svit najneskôr 25 dní pred konaním referenda zašle
každému oprávnenému občanovi zapísanému v zozname oznámenie, v ktorom uvedie čas konania referenda, okrsok na
konanie referenda a miesto, kde môže oprávnený občan hlasovať. Oprávnenému občanovi, ktorý nebude môcť hlasovať
v okrsku, v ktorého zozname je zapísaný, vydá mesto na jeho
žiadosť hlasovací preukaz.

Posledné hlasovania končiaceho parlamentu mesta

Rozpočet príjmov a výdavkov je postavený ako vyrovnaný tak, aby zabezpečil chod
mesta vo svojej bežnej časti vo
výške 5 022 942 €. Vyrovnaný
je aj po doplnení finančnými
operáciami po oboch stranách
vo výške 200 454 € (splátky istín
úverov ŠFRB), a tak v konečnom
dôsledku v príjmovej aj výdavkovej časti je rozpočet mesta
Svit pre rok 2015 schválený vo
výške 5 223 396 €. Kapitálový
rozpočet bude predmetom rokovaní Mestského zastupiteľstva v priebehu roka 2015 po
prehodnotení priorít mesta
a disponibilných zdrojov. Rozpočet pre roky 2015-2017 je zo-

stavený ako programový, obsahujúci členenie výdavkov na 15
programov vrátane zámerov,
cieľov a merateľných ukazovateľov. Celý materiál je prístupný
na webovej stránke mesta Svit.
Tri organizácie – SZ záhradkárov Štokava, ZO JDS a Rím.katolícky farský úrad požiadali
o výpožičku priestorov Domu
kultúry vo Svite a Pod Skalkou
a telocvične v ŠH Iskra Aréna.
Týmto žiadostiam jednohlasne
vyhoveli. Rovnako ako žiadosti
spoločnosti Kávomaty s.r.o.Kežmarok o prenájom priestoru
v budove MsÚ na predajné automaty na kávu a iné nápoje.
Súhlasili s prenájmom triedy

V diskusii informoval poslanec Miroslav Jurčák o výsledku distribúcie stravných
lístkov pre seniorov a poďakoval primátorovi, kolegom
poslancom a pracovníkom
Mestského úradu za spoluprácu počas celého volebného
obdobia.
-vž-

Oznámenie o vyhlásení referenda

Ostatné zasadnutie mestského zastupiteľstva
Poslanci mestského parlamentu, ktorým končí mandát pre
uplynulé volebné obdobie sa naposledy stretli vo štvrtok
11.decembra.Okrem iných bodov prerokovali i najdôležitejší
dokument pre plynulý chod mesta v budúcom roku - rozpočet. Jednohlasne ho schválili a vzali na vedomie aj rozpočty
pre roky 2016 a 2017.
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v MŠ vo Svite pre výčbu anglického jazyka organizáciou
Angličtina Best Start Poprad
a prenájmom reštauračného
zariadenia v Dome kultúry na
neurčitú dobu s výpovednou lehotou 3 mesiace. Všetky prenájmy sú v súlade s platnými
Zásadami prenájmu nebytových
priestorov. Spoločnosti Buntavar, s.r.o., schválili prenájom
pozemku o výmere 144 m² na
zásobovanie tovarom a parkovanie áut prevádzky. Hlavnému
kontrolórovi v zmysle zákona
369/1990 schválili navýšenie
odmeny za 2. polrok o 450,-eur,
vzali na vedomie hospodárenie
mesta za 10 mesiacov roku
2015 a zápisnicu zo zasadnutia
Dozornej rady Bytového podniku Svit, s.r.o. Kladne sa postavili k žiadosti o odkúpenie garáže v bytovom dome na Ulici
9. mája 245.

Keďže nikto neinterpeloval,
nasledovala diskusia, v ktorej
poslanec M. Jurčák poprosil,
aby sa v budúcnosti vynaložila
snaha kompetentných o úpravu
prístupovej cesty pre autá
i chodcov na železničnú stanicu.
A. Kromková informovala o žiadosti Ministerstva vnútra SR
o vyjadrenie mesta k zámene
budov - budova sídla polície vo
vlastníctve mesta za budovu bývalého sídla MsÚ vo vlastníctve
MV SR, ktorú chcelo mesto využiť na prestavbu na nájomnú
bytovú jednotku po vzore bytovky pri zdravotnom stredisku.
Poslanci sa touto žiadosťou nezaoberali, rozhodnutie ponechali novému mestskému zastupiteľstvu.
Vedúca ekonomického odb. A.
Balogová poďakovala poslancom,
najmä finančnej komisii za spoluprácu a ďakovné slová zazneli aj
z úst viacerých poslancov. Rokovanie ukončil viceprimátor M. Lopušniak poďakovaním za dlhoročnú
spoluprácu a prianím úspechov novému parlamentu.
-vž-
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nám. Obrazne povedané, to je
jedna veľ ká dedina. V Prešovskom kraji sme v tomto jednotkou. Čo sa týka obnovy chátrajúceho mesta, veľa našich
občanov nevidí nič, žiadne
zmeny. To musia prísť rodinní
príslušníci, alebo známi, ktorí vo
Svite neboli niekoľ ko rokov, a tí
ukážu týmto našim občanom, čo
všetko sme v meste postavili,
opravili a zveľadili.
Je tu aj otázka, či som sklamaný z výsledkov volieb. Opäť
opakujem, hlas ľudu je hlas Boží.
Ale niektoré veci sa mi nepáčili.
Iskra Aréna je miesto pre šport
a nie politiku. Prevádzku tohto
stánku hradí mesto. Basketbalistov v tej dobe i teraz financuje
Chemosvit. No a tento stánok,
kde ja som si nedovolil dať ani
oznam o kandidatúre, využívali
iní bez hanby bezplatne na svoju
predvolebnú kampaň a predvádzanie sa. Nehovoriac o tom, že
na osobné listy, zasielané mladej
generácii, bola použitá databáza z mesta. Kto pozná Zákon
o ochrane osobných údajov, vie,
čo to znamená.
Vážení občania, isteže ma
mrzelo, že som vo voľ bách neuspel. Uvedomujúc si, že mám
aj nejaký ten vek, ma toto mrzenie veľmi rýchlo prešlo.
Chcem všetkým, s ktorými
som spolupracoval a ktorí sa podieľali na rozvoji a výstavbe
mesta, poďakovať. Chcem pozdraviť aj tých jedincov, ktorí mi
boli vynadať, že mesto nerieši
prednostne ich osobné požiadavky. Ja osobne sa na nikoho
nehnevám, lebo mám ľudí rád.
K blížiacim sa vianočným
sviatkom prajem všetkým ich
príjemné prežitie, najmä v kruhu
svojich najbližších. Blíži sa
aj nový rok 2015, nech je pre
všetkých šťastnejší než tento.
Novému pánovi primátorovi,
novým poslancom mestského
zastupiteľstva, medzi ktorých
patrím aj ja, prajem do nasledujúceho volebného obdobia veľa
múdrych rozhodnutí v prospech
občanov nášho malého, ale
krásneho mesta.

PaedDr. Rudolf Abrahám
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Okrsok
Zapísaných voličov
Odovzdaných obálok
Účasť
1 Miroslav Škvarek
2 Rudolf Abrahám
3 Vincent Seman
4 Dáša Vojsovičová
5 Ladislav Moravčík
6 Milan Fecko
7 Ľuboslav Habiňák
8 Ján Pitoňák
9 Vladimír Britaňák

Výsledky volieb Svit
1
1071
508
47,43%

2
3
1179
803
609
376
51,65% 46,82%

4
5
1152
992
450
456
39,06% 45,97%

6
1150
663
57,65%

spolu
6347
3062
48,24%

145
125
68
61
36
23
27
11
4

116
170
118
103
24
26
38
4
0

91
149
62
52
37
32
17
6
3

342
105
33
39
85
23
12
9
3

853
774
436
385
221
163
131
43
17

57
108
65
81
13
27
12
5
1

102
117
90
49
26
32
25
8
6
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Tak, a je po voľbách...

Sláva víťazom, česť porazeným. Aj takto
by sa dali okomentovať posledné voľ by
vo Svite. Ale...
Mne sa zdali tento rok akési iné. Bolo
toho všetkého už trochu veľa. Pomaly som
sa doma bál otvoriť chladničku, či na mňa
nevypadnú nejaké volebné letáky, alebo
priamo nejaký kandidát.... Je chvályhodné,
že ľudia prejavili záujem o veci verejné, že
veľa ľudí zrazu malo záujem o veci verejné.
Je výborné, že si bolo z koho vybrať. Ale
myslím si, že poniektorým kandidátom
chýbala aspoň troška sebakritiky. Chýbalo
im to, že ich veľa ľudí poznalo málo alebo
skoro vôbec a tak donekonečna na niekoľ kokrát predstavovali seba a svoje ná-

zory. Bolo to miestami až otravné. Žijem
v tomto meste 44 rokov, ale niektorých
kandidátov som prvý krát videl až na volebných plagátoch a letákoch. A to je
podľa mňa málo, angažovať sa len pár mesiacov pred voľ bami. Kde boli a čo robili
pre mesto doteraz? Prečo sa neangažovali
v nejakých spoločenských, kultúrnych
alebo športových organizáciách? Aké sú
za nimi výsledky v pracovnom alebo kultúrno-spoločenskom živote? Prečo ich veľa
ľudí nepozná? Až teraz zrazu pocítili potrebu byť užitoční aj pre mesto a preto hŕŕ
priamo do vedenia mesta....?
Je po voľ bách, voliči rozhodli, bude
nový primátor, nové zastupiteľstvo a život
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ide ďalej. Budem rád, ak sa tento záujem
o život a problémy mesta od zvolených aj
nezvolených kandidátov prejaví zvýšenou
kvalitou života vo Svite pre všetkých. Aby
sme o 4 roky nemuseli zas skúmať a pýtať
sa :“ Kto to je?“
Touto cestou chcem poďakovať odstupujúcemu primátorovi PaedDr. R. Abrahámovi a členom MsZ za všetku prácu, ktorú
pre mesto vykonali. Myslím, že je za nimi
vidieť dosť. Nastupujúcemu primátorovi
Ing. M. Škvarekovi a členom nového MsZ
prajem v ich novej pozícii hlavne pevné
zdravie, veľa síl a úspechov pri realizovaní
ich volebných programu. Budú ich isto potrebovať.
Ing. Branislav Bartko

VÝBORNÁ SPRÁVA

Je po voľ bách, skoro polovica občanov mesta
SVIT s voličským právom rozhodla.
Máme nového primátora,7 staronových a 5 nových poslancov. Výbornou správou pre mňa a mnohých občanov je,že po prvýkrát bude v 12 člennom
zbore až 5 žien! Aj prvou náhradníčkou je žena.
Verím,že do rozhodovacích procesov mesta prinesú viac citu,nadhľadu,pochopenia,ústretovosti
a odbornosti a že rokovania Mestského zastupiteľstva budú mať konečne vyššiu a príjemnejšiu
úroveň. Smelo do práce!
Mgr.Milan Špiner
občan Svitu

Ako nás iniciatívny Jano o podjazd pripravil...
Komunálne voľby sa skončili. Medzi inými predvolebnými
materiálmi, ktoré sa hojne objavili v našich poštových schránkach bola aj viacnásobná tvorba kandidáta na primátora č.6
Jána Pitoňáka z Pod Skalky. Tento na každom zastupiteľstve
sediaci, čosi si zapisujúci a sám so sebou rozprávajúci sa občan bojuje proti všetkému čo nie je v súlade s jeho vlastnými
predstavami a uvažovaním. Od prezidentskej kancelárie počnúc, cez ombudsmana až po okresných prokurátorov a policajtov je jeho tvorba všade známa.
Ako veriaci mu odpúšťam udania na políciu i prokurátorovi.
Odpúšťam mu aj jeho tvorbu vo forme listov občanom, ktorými
sa prevažne mňa a občas i poslancov snažil zhanobiť.
Ale, majúc na pamäti pamiatku všetkých tých, ktorí zahynuli,
alebo boli zranení na prechode smerom ku železničnej stanici
mu jeho nezmyselnú iniciatívu odpustiť nemôžem. Aj preto, že
medzi obeťami bola i naša suseda a priateľ ka, sestrička z pôrodnice Zdenka, ktorá zahynula pod kolesami kamióna.
V decembri 2009 sa odovzdal verejnosti tunel Bôrik. Generálny
riaditeľ Inžinierskych stavieb Ing. Jarábek ma navštívil a informoval, že výstavba diaľnice sa skončila a jeho firma začína finančne
i technicky náročnú stavbu križovatky a podjazdu popod železnicu
vo Svite. Všetky povolenia sú vydané, stroje sú pripravené, vedenie stavby bude v prenajatých priestoroch v spoločnosti Tatraspol. Križovatka, ktorej súčasťou bol aj podjazd, bola elegantne
vyriešená svetelnými semafórmi pri tatrasvitskom internáte a pri
Tatraspole, odbočovacími pruhmi na Ul. SNP smerom do Svitu
a do podjazdu pod železnicu smerom na Batizovce. Samozrejme,
nezabudlo sa na priechody pre chodcov a cyklistov. Tešil som sa,
netušiac, že predčasne.

Prešlo niekoľ ko dní, náhle sa otvorili dvere na mojej kancelárii
a vo dverách stál Ing. Jarábek a hneď na mňa „Máte vo Svite nejakého Pitoňáka? Idem z porady, kde na základe listov, v ktorých
popisuje zbytočnosť stavby križovatky a podjazdu sa vedenie
výstavby diaľnic rozhodlo z úsporných dôvodov zastaviť celú
stavbu. Dostal som príkaz, stroje, zariadenia i personál presunúť
do Košíc. Ak máte nejaké páky, skúste toto rozhodnutie zvrátiť.“
Asi po hodine sa u mňa zastavil Ing. Miškuf, vedúci plánovač
diaľničnej spoločnosti, idúc z tej istej porady, aby ma informoval
o tom, čo som už vedel.
Nechcel som veriť ani jednému, ani druhému, skutočnosť, že
jeden snaživý..., môže urobiť mestu i obyvateľom okolia takúto
škodu. Následné rokovania, ktoré som uskutočnil spoločne so
starostami z Batizoviec a Gerlachova u generálneho riaditeľa
diaľničnej spoločnosti Ing. Chomu len potvrdili, že výstavba diaľníc sa predražila, hľadali sa úsporné opatrenia a list nášho občana
prišiel v pravú chvíľu. Vedenie diaľníc so zastavením tejto stavby
pôvodne nepočítalo a boli veľmi radi, že dostali takýto podnet.
Po nejakom, nie dlhom čase, som menovaného Jana stretol
pred úradom, kde stál pri údajne požičanom skútri. Na môj
dotaz, čo ho viedlo k napísaniu zmienených listov, som dostal
odpoveď v tom zmysle, že “on predsa nebude zbytočne vypúšťať
oxid uhoľnatý do ovzdušia na svetelnej križovatke, ak by tam na
červenej musel zastať.“
P.S.: Napriek tomu, že dnešné noviny sú aj silvestrovské, príbeh
i osoby v ňom sú autentické.
PaedDr. Rudolf Abrahám
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PROJEKT „SME SPOLU“

Sme spolu! Projekt, ktorý opäť raz spojil Česko
a Slovensko. Mladí ľudia zo štyroch miest Českej
Třebovej, Lanškrouna, Starej Ľubovne a zo Svitu
spolupracovali pri realizácii aktivít. Aktívne participovali a zapájali sa do podujatí organizovaných vo svojich mestách, odovzdávali svoje pozitívne, ale aj negatívne skúsenosti
spojené s prípravou a realizáciou aktivít.
Boli to podnetné informácie pre mladých ľudí, ale aj pre koordinátorov projektu. Prostredníctvom projektových aktivít získavali skúsenosti aplikáciou metód
neformálneho vzdelávania, zlepšili sa ich
komunikačné a organizačné schopnosti.
Naučili sa pracovať v tíme, akceptovať
názory ostatných členov, získali základné
zručnosti v oblasti plánovania.
A čo je najdôležitejšie? Spoločnými silami sme vytvorili mládežnícke parla-

menty vo Svite a Českej Třebovej,
O.K.Klub v Lanškroune a upevnili pozíciu
Mládežníckeho parlamentu v Starej Ľubovni.
Poďakovanie patrí aj koordinátorkám
projektu pani riaditeľ ke CVČ zo Starej
Ľubovne PaedDr. Marte Hanečákovej,
PhD., pani riaditeľ ke DDM Kamarád z
Českej Třebovej Bc. Jane Endyšovej, DiS.
a pani Bc. Ive Skalickej z DDM Damián
Lanškroun.
Mgr. Lenka Mačugová
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„Šiška 2014“

s ocenením pre ZŠ Ul. mierová
Slovenská agentúra životného prostredia
Banská Bystrica usporiadala 15.-17.októbra
2014 17. ročník Veľ trhu environmentálnych výučbových programov „Šiška 2014“,
ktorý sa konal v Oščadnici na Kysuciach.
Jeho cieľom bolo priniesť nové nápady,
ktoré by mali ako semienka šišky padnúť
na úrodnú školskú i mimoškolskú pôdu
a prispieť ku skvalitňovaniu environmentálnej činnosti.
Medzi ocenených jednotlivcov a školy
v súťaži Oči na stopkách patrila i ZŠ na Ul.
mierovej vo Svite. Čerstvá absolventka našej školy Nela Gloríková bola ocenená za
publikovanie reportérskych príspevkov
a aktívny ochranársky prístup. Naša škola ako jedna z najaktívnejších - získala hodnotnú publikáciu Atlas krajiny SR.
Záujemcovia môžu podrobnejšie informácie nájsť na webovej stránke
http://dru_siska.sazp.sk
RNDr. Danica Božová

Lampiónový sprievod

Čo sme sľúbili, sme aj splnili a opäť sme sa
v závere októbra stretli v lampiónovom
sprievode, ktorý uskutočnila ZŠ Komenského vo Svite. Dobrá jesenná nálada
a magické čaro svetiel lampášikov nás
sprevádzali ulicami nášho mesta. Pred
Domom kultúry na námestí sme si zaspievali, ocenili najkrajšie, čiže všetky lampióny, lebo boli čarovné. Deti boli
nadšené, rodičia tiež a s prianím „o rok
zas“ sme sa v lampiónovom svetle rozlúčili. Už teraz vieme, aké prekvapenie pre
účastníkov nachystáme...
Mgr. Milica Molnárová

EXPEDÍCIA MARS 2014

V Terchovej sa v dňoch 19.-21. septembra 2014 uskutočnilo semifinále súťaže
EXPEDÍCIA MARS 2014. Je to medzinárodná česko-slovenská súťaž pre mladých
záujemcov o kozmonautiku, astronómiu a ďalšie vedecké odbory vo veku 13 až
18 rokov, ktorá je organizovaná Detskou tlačovou agentúrou Domino, Českou
kozmickou kanceláriou a Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity.
Patrónmi súťaže sú kozmonauti Vladimír
Remek a Ivan Bella. Súťaže sa zúčastnilo
23 účastnikov z Česka a Slovenska, z toho
do predfinále postúpili iba 10 a medzi nimi
aj ja, Adrián Bartko zo Svitu. Najprv som
tomu nemohol uveriť, že som vyhral kompletný výcvik pre kozmonautov priamo
v Belgickom Eurospace centre, v rámci
ktorého budem jedným z prvých finalistov,
ktorí sa zúčastnia 2-dňového simulovaného letu na Mars. Musel som si to však
zaslúžiť dobrými výsledkami v semifinále,
ktoré bolo veľmi náročné. Na začiatku nás
rozdelili do tímov, ale aj podľa odbornosti
(astronauti, architekti, lekári, dokumentaristi, inžinieri). V tímoch sme mali ukázať
organizátorom ako vieme spolupracovať,

mali sme rôzne tímove hry. Ako všetci architekti sme spolu urobili poster (projekt)
na obrovský baliaci papier o technickom
a farebnom prevedení skafandru a k tomu
vytvorili časť skafandra (rukáv).
Tieto projekty sme prezentovali na konci
semifinále všetkým ostatným účastníkom
a organizátorom. Vo finále vytvoríme tiež
jeden projekt (všetky odbornosti spolu)
a ten sa bude vystavovať v IQ landii v Brne
jeden rok. Týmto článkom by som chcel
pozvať aj ostatných študentov, aby sa zúčastnili ďalšieho ročníka súťaže. Možno sa
na vás obráti šťastie a postúpite tak, ako
ja...
Adrián Bartko
- na obr. prvý zľava.
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DIVADELNÁ TEHLIČKA 2014
Pro Meliori, nezisková organizácia zo Svitu spolu s pani Eliškou Zimovou, organizátorkou predošlého ročníka nadviazali
na minuloročný celoslovenský festival amatérského divadla
DIVADELNÝ MAŤKO. Kvôli podobnosti názvu so Šalianským Maťkom sa pozmenil tentokrát názov pre ďalšie ročníky a tak sa festival konal od 20.do 22. novembra pod novým názvom “Divadelná tehlička”. Prečo tehlička? Nuž,
lebo práve naše mesto Svit je charakteristické baťovými
tehlovými neomietanými domami.
Festival tohto roku narástol
do nebývalých rozmerov. Už len
tým, že sa ho zúčastnilo 23 divadelných súborov, 203 účinkujúcich, ktorí odohrali celkom
42 predstavení. V časti prednesovej sa prezentovalo 47 mladých talentovaných recitátorov.
Z uvedeného je zrejmé, že odborné poroty mali náročnú, ne-

večerné divadelné predstavenie
Divadla Teatro Colorato z Bratislavy, ktoré v réžii Sviťana
P. Weincillera uviedlo hru o živote talianskeho renesančného
u-melca Michalangela.

6

Solisko Štrbské Pleso, Koliba
Svit, BOP, Kvetinárstvo Gabika,
Dolghi, Spolcentrum, Nordcam.
Festival sa posunul, veríme,
ešte k úspešnejším ďalším ročníkom.
-vž-

až po Bratislavu.
V divadelnej sále bolo okrem
súťažných vystúpení i zopár
predstavení pre verejnosť, ktoré
boli nesúťažné.V dramatickej
časti si najúspešnejšie počínali
ZUŠ z Malaciek a Konzervatórium v Košiciach. Naši domáci
Impro opona zo Svitu získali 3.
miesto v kategórii činohra ZŠ

Porota pri odbornom seminári. Foto: M. Maťašovský, foto
dole A. Michalková.

Foto: S. Ivančáková
ľahkú úlohu. Do Svitu prišli kolektívy a jednotlivci naozaj
z celého Slovenska - od Košíc

za hru Madam Colombová zasahuje.
Vyvrcholením festivalu bolo

Svit sa tak dostal na pár dní
do povedomia divadelného
amatérskeho sveta na Slovensku vďaka obetavým organizátorom a sponzorom. Poďakovanie patrí najmä Eliške
Zimovej a Michalovi Machalovi,
na pleciach ktorých festival stál.
Ďalej dobrovoľným pomocníkom a sponzorom, ktorými boli
Alto Slovakia s. r. o., Nadácia
Chemosvit, Terichem, a. s., čerpacia stanica Gulf Svit (p.Vavrásek), Fitness club Svit (p.
Mička), Taxi a servis GP (p. Hutník), Melina (p. Filipská), hotel

Koncertná sála ZUŠ je otvorená
Ďalším zážitkom v nových priestoroch základnej umeleckej školy bolo otvorenie
koncertnej sály a výstava výtvarných prác.
Na úvod riaditeľ školy privítal prítomných a poďakoval za pomoc pri sťahovaní
a vytváraní týchto kultúrnych priestorov,
kde sa okrem koncertov môžu konať aj
vernisáže výtvarných prác či uskutočňovanie iných projektov. Hlavný priestor však
mala hudba. Vystúpili žiaci v hre na rôzne
nástroje. Priestor dostali aj začínajúci muzikanti, klaviristi, huslisti.
Milé bolo vystúpenie flautistov Lucky
Mrštinovej a Martina Scholtza, ktorí zahrali
známe Disneyho melódie. Stálicou na našich koncertoch je i ľudová hudba so speváckou skupinou a jej sólistami. Že sa divákom páčili, bolo jasné z ohlasov
a potlesku, ktorým nešetrili.
V závere koncertu vystúpila detská kapela Chrobáci ktorá zahrala skladbu od
Lucie Bílej. Po ďalšom nemenej búrlivom
potlesku poďakoval preplnenej sále riaditeľ školy za povzbudenie našich mladých

talentov a pozval ich na výstavu výtvarných
prác našich žiakov, ktoré boli inštalované
na chodbách priestorov ZUŠ.

Ostáva nám teda dúfať, že ďalšie vystúpenia mladých talentov na Mikuláša i na
vianočnom koncerte, ktorý sa bude konať
18. 12. 2014 v tejto koncertnej sále, budú
rovnako úspešné.
PK
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Najkrajšie skvosty Košíc

Miroslav Jurčák Seniorom roka 2014

Fórum pre pomoc starším – národná sieť so sídlom v Prievidzi už deviaty rok organizuje významnú celoslovenskú akciu
– oceňovanie starších ľudí z rôznych regiónov Slovenska za
ich prínos pre spoločnosť, rodinu, obec či mesto, alebo vlastné
okolie, ktorí môžu byť príkladom pre nás všetkých, pre mladú
generáciu ich postojom k životu, nezištnou pomocou iným,
obetavosťou, a to napriek často podlomenému zdraviu, či
pokročilému veku.
Medzi ocenenými v tomto roku je aj predseda základnej
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svite Mgr. Miroslav Jurčák. Ceny sa odovzdávali v Bojnickom zámku 15.
decembra 2014. Záštitu nad akciou prevzalo ministerstvo zahraničných vecí a minister práce sociálnych vecí a rodiny.
-epo-
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Od novembra 2014 slovenskí dôchodcovia cestujú vlakom bezplatne, tak sme sa rozhodli usporiadať
26. 11. 2014 výlet do nášho európskeho mesta kultúry – Košíc. Zabezpečili sme si sprievodkyňu z „Visitor
Centre“ a cestu sme naplánovali tak,
aby sme stihli aj občerstvenie, aj
krátke osobné voľno.
Akcie sa zúčastnilo 17 záujemcov,
ktorých tvorili naši členovia, členovia
Jednoty dôchodcov, ABŠ aj SZPB.
Kto nemal preukaz dôchodcu na cestovanie, ešte si ho stačil vybaviť pred
odchodom rýchlika.Prehliadka trvala
viac ako jeden a pol hodiny, dozvedeli
sme sa rôzne historické udalosti a spoznali sme zákutia, o ktorých sme ani netušili.
Počasie nám prialo, výklad sprievodkyne bol zaujímavý a poučný. Škoda, že
v tomto ročnom období nie sú dostupné také objekty, ako podzemie a
niektoré kostoly.
Mohli sme si pozrieť najväčší a najkrajší slovenský gotický chrám – Dóm
Svätej Alžbety.
V budúcnosti, niekedy na jar by sme
si chceli zájazd zopakovať. Zameriame
sa na časti Košíc, ktoré sme ešte nevideli. Ak budú mať záujem o tento výlet
aj iní dôchodcovia, budeme radi, lebo
čím viac nás bude, tým je poplatok za
sprievodcu aj do objektov pre jednotlivca lacnejší.
Ing. Kuzmíková
Za výbor ZO SZZP

Večer plný poézie a prózy
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Poprade (OO JDS) a ZO
JDS Xenon Poprad boli organizátormi kultúrneho stretnutia seniorov okresu
Poprad pri poézii a próze.
Stretnutie sa uskutočnilo v piatok 14.
novembra v odpoludňajších hodinách vo
vynovených priestoroch Okresnej knižnice
v Poprade. Do prednesu poézie a prózy
sa prihlásili aj tri seniorky zo Svitu Ing.
Iveta Čírska, Mária Guľvasová a Antónia
Madejová.Celkom svoj kladný vzťah k poézii a próze v prítomnosti Augustína Kuchára a Ľudmily Netíkovej vyjadrilo 15 seniorov, ktorí precíteným prejavom nadchli
prítomných seniorov.
Pred začiatkom prehliadky sa však uskutočnila milá slávnosť. Na návrh ZO Jednoty
dôchodcov na Slovensku okresu Poprad
okresná organizácia JDS ocenila osobnosti
z miest Poprad, Svit, Kežmarok a obce
Gánovce.
Za mesto Svit na návrh ZO JDS vo Svite
sa ocenenie dostalo 79 – ročnému Štefanovi Hlavatovičovi za dlhoročnú prácu pre
mesto v oblasti kultúry a 82-ročnému Pavlovi Záhradníkovi za aktívnu činnosť v spoločenských organizáciach a pri založení ZO

Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svite.
Ocenenie si prevzali od predsedu
Okresnej organizácie JDS RNDr. M. Brejčáka, primátora mesta Svit PaedDr. R. Ab-

raháma, predsedu ZO JDS Mgr. M. Jurčáka a predsedu Klubu seniorov Bôrik A.
Tokára.
M. Jurčák
Pri ocenení zľava, R. Abrahám, Š. Hlavatovič, P. Záhradník, M. Jurčák a A.
Tokár.
Foto: A. Gejdošová
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Spoločenská
kronika

Mesto Svit vás pozýva na megaúspešnú komédiu
10. februára 2015
o 18.00 hod. v DK Svit
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Z NARODILI SA

Simona Podolcová, Tomáš Ondra, Feriha
Pechová, Simon Perečko, Gabriel Kňazovický, Lyndon Baiocchi, Rebecca Hajná.

Y MANŽELSTVO UZATVORILI

Vladimír Franko a Ivana Grigláková, Radek Procházka a So Youn Kim, Maroš Soják a Denisa Vančová, Juraj Štec a Petra
Vartovníková,Peter Zoričák a Dominika
Michaláková.

Marc Camoletti

ŠTYRIA NA KANAPE

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
november

70 ROKOV
Hrajú: Petra Polnišová, Henrieta Mičkovicová, Emil Horváth,Richard Stanke,
Ľuboš Kostelný alt. Michal Kubovčík. Réžia: Eduard Kudáč
Vstupné: 14,-€
Predpredaj: MsÚ Svit, odd. kultúry, č. dv. 116, 052/7875 114, 0908 406 147,
Reštaurácia DK Svit: 7755 20, Predajňa Tescoma, Nám.sv.Egídia Poprad,č.t.
0904 658 812.

= Spomienky

Eva Mizeráková, Milan Slavkovský, Ján
Ľach.
75 ROKOV

Ján Zbell, Terézia Kurňavová, Mária Chovancová, Vladimír Badiar
80 ROKOV
Mária Čižmárová, Zuzana Golisová,
Alžbeta Koreňová.
85 ROKOV

17. decembra si pripomenieme 5 rokov od chvíle, čo
nás naždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec
JOZEF PITOŇÁK.
Ak ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
Ďakuje smútiaca rodina

Anna Turzová, Ing.Ján Hulín, František
Kubulák, Vladimír Hano.
92 ROKOV
Anna Gavalerová, Vilma Kanaliková
93 ROKOV
Alžbeta Kumorovitzová

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Dňa 13. decembra 2014 sme si pripomenuli smutné
20. výročie, keď nás náhle opustil náš syn
OTTO BEREŠ.
S láskou i bôľom v srdci si spomínajú rodičia, sestra,
manželka s dcérou a ostatná rodina.
Ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Ďakujeme.
31. decembra 2014 si pripomenieme
8 rokov od smutnej chvíle, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec, starký, syn a brat
JÁN VRANKA.
Vás, ktorí ste ho poznali, prosíme o
tichú spomienku. V našich srdciach
ostane navždy.
Ďakuje smútiaca rodina.
Dňa 30. 12. 2014 si pripomenieme
smutné 5. výročie od chvíle, kedy nás
náhle navždy opustil
JÁN KOZUBÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosíme, tichú spomienku. Ďakujeme
a s láskou a úctou spomíname.
Smútiaca rodina
„Nezomrel ten, kto ostáva v našich srdciach“.

Vladimír Puška (61), Helena Sáková (80),
Jolana Bursová (82), Roman Graňák (58),
Anna Rekeneiová (70),Ambróz Hudák
(66), Milan Kušmirek(57), Anna Zelinová
(82), Emília Vlhová (81), František Galluš
(85), Ján Gažo (76), Ľubomír Petruščák
(44), Ján Sedílek (63), Jana Hudáčová
(41), Františka Božová (79), Justína Pekarčíková (84).

= Poďakovania

Ďakujeme touto cestou všetkým, ktorí sa zaslúžili o dôstojnú
rozlúčku s našou milovanou JANKOU HUDÁČOVOU, rod. Pristášovou. Osobitne ďakujeme pánovi farárovi Š. Vitkovi, V. Žoldákovej z MsÚ a Pohrebným službám vo Svite. Naše poďakovanie patrí aj všetkým vám, ktorí ste svojou účasťou na rozlúčke
Smútiaca rodina
prispeli k zmierneniu nášho veľ kého žiaľu.
Bolesťou unavená si 29. októbra ráno tíško
zaspala, zanechajúc všetkých a všetko, čo
si mala rada. Prázdno je tam, kde znel Tvoj
hlas – milá moja manželka, naša mamka,
babka a svokra.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie pánovi
kaplánovi V. Malecovi, Pohrebným službám,
pani Veronike Žoldákovej a všetkým príbuzným, susedom a známym za úprimné prejavy
sústrasti a kvetinové dary. Zmiernili ste tak náš obrovský žiaľ
nad stratou našej ALŽBETY LABUSOVEJ, ktorá nám odišla do
večnosti.
Manžel Jozef, dcéra Otka s manželom Števom
a vnuci Denis a Boris.
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Program podujatí
december

5. 12. 2014 od 15.00 hod.
Námestie J. A. Baťu pred DK
Slávnostný príchod Mikuláša
a rozsvietenie vianočného stromu
Vystúpia učitelia a žiaci ZUŠ Svit
a hostia
11. 12. 2014 o 18.00 hod.
Dom kultúry Svit
„Aký je to svit“
benefičný koncert pre Samka
Účinkujú študenti Konzervatória
na Timonovej ul. v Košiciach
12.-13. december 2014 od 20.00
do 8.00 hod.
Noc s Luciou - v CVČ Svit
13. 12. 2014 o 16.00 hod. - Evanjelický kostol Svit
„Spišsko-nemecké Vianoce“
Vystúpia členovia a sympatizanti
Karpatsko-nemeckého spolku
16. 12. 2014 o 16.00 hod.
Dom kultúry
Večer 1000-ich prianí
Vianočná besiedka ZŠ Mierová ul. pre
verejnosť
17. 12. 2014 o 14.00 – obradná
sieň na prízemí Domu kultúry
Slávnostné prijatie jubilantov
za 4. štvrťrok 2014
21. 12. 2014 o 8.30 hod.
Kostol sv. Jozefa robotníka Svit
Vianočný koncert Slovenského
speváckeho zboru ADOREMUS
31.12. 2014 10.00 - 13.00 hod.
Silvester v CVČ

PRIPRAVUJEME
4. januára 2015 o 19.00 hod.
Kostol sv. Jozefa robotníka Svit
NOVOROČNÝ
ORGANOVÝ KONCERT
Účinkujú: Peter Čapó, Peter Franzen, Juraj Slovík a Lukáš Drozd
Vstupné: dobrovoľné
OZ Familiaris použije výťažok z koncertu pre svitské rodiny v núdzi.

Prvé noviny v roku 2015 vyjdú
v prvej polovici februára.
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Vianočné sviatky v kostoloch vo Svite
K Vianociam...

Vysluhovanie sv. omší počas vianočných sviatkov vo farnosti Svit

Ľudia, ktorí chodia zavčas rána do práce
alebo sa vracajú neskoro domov, nosia vo
svojich taškách baterku. Pouličné osvetlenie
totiž nezájde do odľahlejších kútov mesta obsiahne iba hlavné komunikácie a križovatky. Ľudia si teda väčšinou nosia svoj
osobný zdroj svetla, aby nezablúdili a aby sa
nezranili.
U proroka Izaiáša v 9. kapitole čítame: „Ľud,
čo kráča vo tmách, uzrie veľ ké svetlo; nad
tými, ktorí bývajú v krajine temnôt, zažiari
svetlo.“ Na sviatky narodenia Ježiša Krista si
pripomíname príchod pravého Svetla. Ono
prichádza, aby ožiarilo všetko, čo je temné
v živote a v ľudskej duši. Človek, nech by mal
akýkoľvek výdatný osobný zdroj svetla, nebude nikdy taký dokonalý, aby zasvietil do
zákutia ľudskej duše a vyhnal odtiaľ temnotu
hriechu. To dokáže iba Svetlo z neba, ktoré si
vzalo ľudskú prirodzenosť a narodilo sa ako
malé Dieťa v Betleheme.
Vám, všetkým obyvateľom Svitu, všetkým ľuďom dobrej vôle, vyprosujeme dobrodenia
a účinky tohto Svetla. Nech prežiari vaše
úmysly, myšlienky, slová a skutky! Nech prinesie vytúžený pokoj a zmier na všetkých
úrovniach vášho života!
S prianím požehnaných sviatkov Ježišovho
narodenia
Štefan Vitko, farár,
Gustáv Botúr, kaplán,
Vladimír Malec, kaplán

Chrám sv. Cyrila a Metoda
Gréckokatolícka cirkev
21. 12. (Nedeľa svätých otcov)
24. 12. (Predvečer Narodenia Pána)

14.00 h - Svätá spoveď
14.00 h - Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
20.00 h - Veľké povečerie s lítiou
25. 12. (Narodenie nášho Ježiša Krista)
10.30 h - Liturgia sv. Jána Zlatoústeho,
myrovanie
26. 12. (Zbor Presvätej Bohorodičky)
08.30 h - Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
27. 12. (Sv. prvomučeník Štefan)
10.30 h - Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
31. 12. (Zakončenie sviatku Kristovho narodenia)
08.00 h - Ďakovná svätá liturgia
23.15 h – Ďakovný akatist
1. 1. 2015 (Obrezanie Pána)
10.30 h - Liturgia sv. Bazila Veľkého, myrovanie
5. 1. (Nedeľa pred Bohazjavením)
17.00 h – Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
6. január 2015 (Bohozjavenie Pána Ježiša Krista)
10.30 h - Svätá liturgia, myrovanie
Veľké svätenie vody

Počas vianočných sviatkov bude koledovanie
Dobrej Noviny (27. a 28. 12. 2014) a požehnávanie
príbytkov (vo Svite v dňoch 27. – 29. 12. 2014
a Pod Skalkou 3. 1. 2015).

Bohoslužné zhromaždenia
v evanjelickom kostole
Kostol pre každého, kto chce bohoslužbami
posilniť svoj život viery, lásky a nádeje, bude
otvorený nasledovne:
e v každú adventnú nedeľu o 8. 15 h a každý
štvrtok v advente o 16. 30 h
e v 3. adventnú nedeľu 14. 12. 2014 o 16.30 h
spoveď a Večera Pánova
e v 4. adventnú nedeľu 21.12. 2014 o 16.30 h
spoveď a Večera Pánova
- na Štedrý večer 24.12. 2014 o 16.30 h
e v 1. slávnosť vianočnú 25.12. 2014 o 8.15 h
e v 2. slávnosť vianočnú 26.12. 2014 o 8.15 h
e v nedeľu po Vianociach 28.12.2014 o 8.15 h
e na Silvestra 31.12. 2014 o 16.30 h
e na Nový rok 1. 1. 2015 o 8.15 h
e v nedeľu po Novom roku 4. 1. 2015 o 8.15 h
e na Zjavenie Krista Pána mudrcom 6. 1. 2015
o 8.15 h
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Tam, kde je Boh....
Jeden muž spomína na výchovu svojej
matky, ktorá mu stále zdôrazňovala, že v živote je najdôležitejšie byť šťastným. Keď
prišiel do školy a učiteľ ka sa ho spýtala, čím
by chcel byť v živote, on pohotovo odpovedal: „Šťastným.“ Učiteľ ka povedala, že
nepochopil jej otázke. On jej odpovedal, že
ona nepochopila životu.
Kde hľadať šťastie a spokojnosť v živote?
Dnes sa veľa diskutuje o budúcnosti sveta.
Kam bude smerovať svet a ako bude vyzerať naša budúcnosť na zemi a medzi ľuďmi?
Myslím, že odpoveď je jasná. Kde je Boh,
tam je aj budúcnosť. Naša budúcnosť je v
betlehemských jasliach... Pridajme sa k zástupu, ktorý tam putuje.
Vyprosujem Vám šťastné, veselé a požehnané sviatky Narodenia Ježiša Krista.
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Stretnutie s knihou
Podujatie „Stretnutie s knihou“ pripravuje Mestská knižnica Svit pre svojich čitateľov – seniorov každý rok.
Tentokrát sme na stretnutie 5. novembra 2014 pozvali ako hostí aj členov Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a MO Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svite. Chceli sme si spoločne pripomenúť 70. výročie od vypuknutia SNP.
Na úvod prítomných oboznámila s
históriou 2. svetovej vojny a SNP p.
Emília Nedzelová. Pracovníčky knižnice
zase predstavili autorov, píšucich o týchto udalostiach a ich diela. Účastníci
akcie si tiež mohli prezrieť výstavu kníh
s danou tematikou a kroniku o priebehu SNP v našom regióne, ktorú zo-

stavil Ing. Ján Kuruc.
Podujatie bolo spojené i so slávnostným vyhlásením najaktívnejších čitateľov. Ocenenie získali p. Elena Trhajová,
p. Mária Prcúchová, p. Július Kušiak
a p. Michal Chlebovec. Ceny, samozrejme knihy, odovzdala vedúca oddelenia školských, kultúrnych a športových činností mesta Svit Mgr. Lenka
Mačugová.
Okrem spoločného posedenia snáď
všetkých prítomných potešili aj nové
knihy, zakúpené do knižnice a výstava
obrazov Juraja Ujházyho – Impresia farieb.
D. Šipošová

o. Marek Kaľata, správca
gréckokatolíckej farnosti Svit

Obdobie adventu
Obdobie adventu je čas prípravy na vianočné sviatky. Vianoce sú sviatkami lásky
- Božej lásky k nám a našej lásky k druhým ľuďom. Tá sa prejavuje v úcte, porozumení, čestnosti, v oslobodzovaní sa od
egoizmu a jeho prejavov, v odpúšťaní.
Láska prekonáva aj ľahostajnosť k prejavom nespravodlivosti a nemorálnosti a jej
súčasťou sú i modlitby za blížnych.
Boh, ktorý sa stal dieťaťom človeka, aby
sme sa my stali Božími deťmi, nám aj
počas týchto vianočných sviatkov pripomína, že máme žiť v láske. Pretože skutočná láska dáva človeku ľudskú
dôstojnosť, je liekom na choré medziľudské vzťahy, na mnohé problémy, na
krízu každého druhu.
Život v takejto láske sa nekončí s vianočnými sviatkami, pretože takýto život je
poslanie, úloha a zmysel pre každého
kresťana.
Láskou, porozumením a odpustením naplnené sviatočné dni i celý prichádzajúci
rok 2015 prajeme z evanjelického kostola
všetkým občanom Svitu.
D. Midriak, ev. farár

Beseda s Jánom Milčákom
Ján Milčák – lekár a spisovateľ pochádza z Levoče. Píše prózu i poéziu
pre dospelých aj deti. Mimoriadne
úspešná je jeho rozhlasová tvorba. Viaceré hry získali ceny na Festivaloch pôvodnej slovenskej hry a vysielali ich
v mnohých štátoch Európy.
S týmto mimoriadne tvorivým autorom sa 11. novembra 2014 stretli na
besede žiaci zo ZŠ na Mierovej ulici
vo Svite.
Na úvod pán spisovateľ porozprával

deťom o svojej práci a predstavil im
aj vlastné knihy. Potom sa s nimi dohodol, že sa zahrajú na spisovateľov
a vytvoria spoločnú rozprávku. Deti
vymysleli hlavných hrdinov, ich mená
i dej. Nakoniec vznikla veselá rozprávka o psíčkovi. Takýto spoločný
tvorivý proces bol veľmi zábavný, a tak
sme sa na besede veľa nasmiali.
Na záver žiaci získali spisovateľove
autogramy, tí smelší sa s ním i odfotili.
Text a foto D. Šipošová

Ospravedlnenie

Redakcia sa touto cestou ospravedlňuje pani Alene Kolumberovej za nesprávne
uvedené meno v článku „Nová obradná miestnosť...“ na 1. str. čísla 10/2014,
kde zaúradoval „novinársky škriatok“ a bola uvedená ako Kolubmerová. Zároveň
uvádzame na správnu mieru to, že dotyčná pani nie je bývalou zamestnankyňou
ZUŠ, ale je dlhodobo pracovne neschopná. Rozhodne nešlo o vedomé zavádzanie občanov, ale o nesprávnu informáciu, za ktorú sa ospravedlňujeme.
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Festival vedy a techniky
V Košiciach sa v stredu 29. októbra 2014 konal Východoslovenský festival vedy a techniky. Zúčastnili sa ho súťažiaci študenti
z Prešovského a Košického kraja, ktorí spolu spracovali a prezentovali 40 projektov z rôznych vedných a technických oblastí, čo
je najväčší počet zo všetkých zúčastnených krajov Slovenska.
Bol medzi nimi i projekt našej žiačky Sárky Pavlovičovej z 9. A ZŠ
na Ul. mierovej v Svite - Liečba pomocou prírody. I keď v spoločnej
konkurencii so stredoškolákmi nepostúpila na celoslovenské kolo,
reprezentovala úspešne. Svedčí o tom i certifikát, ktorý jej v závere
podujatia odovzdal podpredseda AMAVETu ústavný sudca
JUDr. Marián Giba, PhD. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za
reprezentáciu školy i mesta Svit.
RNDr. Danica Božová

Beseda s čerstvou držiteľkou
Ceny ministra životného prostredia SR

V októbri opäť navštívila našu školu pracovníčka Správy TANAPu
pani Martina Proháczková, ktorá k nám už niekoľko rokov chodí pravidelne na besedy a prezentácie s environmentálnym zameraním.

Na obrázku z Festivalu vedy a techniky Sárka Pavlovičová zo Svitu.
kym vzťahom k prírode, ale i slabších žiakov, ktorým teoretické predmety prírodovedného zamerania príliš „nevoňajú“.
RNDr. Danica Božová

Táto návšteva našej školy bola oproti
predchádzajúcim stretnutiam o to významnejšia, že pani Martina je čerstvou držiteľkou Ceny ministra životného prostredia.
So skupinami žiakov besedovala o problematike uzáveru letnej turistickej sezóny
vo Vysokých Tatrách,vysvetlila dôvody tejto
uzávery a oboznámila ich s pravidlami pohybu po turistických chodníkoch vo vysokohorskom prostredí v období od novembra do polovice júna.
Potom sa zamerala na život zvierat žijúcich vo Vysokých Tatrách, pričom najväčšiu
pozornosť sústredila na predstavenie života
našej najväčšej šelmy - medveďa hnedého.
Žiaci si mohli pozrieť najnovší film o tomto
živočíchovi, ktorý natočili pracovníci Správy
TANAPu, a niekoľ ko fotografií venovaných
jeho vzhľadu, pohybu a výskytu v príslušnej
oblasti. Pozitívom tohto podujatia bolo, že
táto problematika a jej sprístupnenie vhodnou formou zaujalo nielen školákov s blíz-

Úspešná Truhlička dedičstva

Detský a mládežnícky súbor Jánošíček
zo Svitu realizoval koncom októbra
v Košiciach projekt Truhlička dedičstva.
Po náročných predprípravách s nacvičením repertoáru sa predstavili divákom
v historickej Radnici.
Svoje vystúpenie potom predviedli
v programe Galashow VTF 2014, ktorého
boli hosťom. V závere programu získali diplom a poďakovanie za umelecky hodnotnú prezentáciu vlastnej tvorby, no dostali aj medailu a pohár VTF. Ich tváre žiarili
nadšením a spokojnosťou nad motivačnými výsledkami. Zážitky, ktoré im zostanú
navždy v srdciach sú o to radostnejšie, že
si vychutnali aj krásu kultúrneho mesta
Košice a potlesk divákov rozliehajúci
sa v plnej veľ kej sále historickej Radnice.
Program D a M FS Jánošíček nechce zostať nevyužitý, už teraz má naplánované

ďalšie vystúpenia v mestách,
kde ich ešte nepoznajú.
Projekt finančne podporili

rodičia účastníkov projektu a MK SR, za
čo im patrí úprimné poďakovanie.
Vlasta Horňáková
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Lindemanovej tí, čo chceli, tancovali , zabávali sa a zohrievali pohybom. Hlavný program bol v réžii Záujmovej umeleckej školy
vo Svite, ktorá sa prezentovala hudobnými
a speváckymi vystúpeniami s výpomocou
detičiek z MŠ vo Svite. Hosťom programu
bola TS Fearles z Popradu a samozrejme,
tým najváženejším a najočakávanejším bol
Mikuláš. Aj tohto roku mu s rozsvietením
vianočného stromčeka pomohli lukostrelci
a bodku tejto akcii dal ohňostroj. Nechýbalo maľovanie na tvár, stánky oboch ZUŠ
v meste a CVČ, občerstvovacie stánky,
chutné šišky a sladké darčeky pre deti, za
ktoré ďakujeme Mestu Svit, Sintre, a.s. Poprad a Únii žien vo Svite.
-redKarpatskonemecký spolok
na Slovensku - región Horný Spiš
pozýva na

Spišsko-nemecké Vianoce
Aj táto básnička nechýbala na javisku
pred Domom kultúry, kde sa po roku stretli
opäť davy ľudí.
Organizátori celomestského Mikuláša sa
každoročne snažia o drobné inovácie a tak

tento rok po prvýkrát vďaka CVČ vo Svite
zaradili pred samotným hlavným programom animačný program- piesne a tance
pre záujmecov z radov detí. Pod sympatickým vedením riaditeľ ky CVČ Mgr. Ingrid

13. decembra 2014 o 16.00 hod.
v evanjelickom kostole
vo SVITE

Realizované s finančnou podporou
Úradu vlády Slovenskej republiky –
program Kultúra národnostných menšín 2014

Mikulášska jazda s parnou
lokomotívou

Žijeme na staniciach všetkých tých železníc...prichádza k nám rozprávková mašinka, parná lokomotíva,
čo nás všetkých pozýva.."nastupovať!"..ozve sa rušňovodič Sen.
Stáli sme tam, za ruky držiac táčiky, kde naše milé
sa svojich každodenností, hľa- detičky svojou vlastnou
diac vľavo na smer Poprad. tvorbou, okrem sledoNa ktorej stanici sa nám želanie vania krajiny z idúceho
splní? Treba vziať si do vrecák vláčika, písali básničky
kopec uhlia na prikladanie. pre Mikuláša. Zima MeA koľ ko staníc bude?.. vraj,že luzína spievala piesne,
len tri... ako aj tri vagóny. A ži- zaspieval si aj milý anjevot - tak vzácna mašinka parná, lik so svojim anjelskym
výnimočná a jediná. Už z diaľ ky hláskom. Čertíky hrali
blíži sa k nám ten kúdol dymu.. na gitarách z pekla.
Na stanici v Kežmarku
veď už sme nasadli... Tak už je
tu... z kúzelnej mašinky kýva sa Mikuláš usadil do
nám dobrý ujo Mikuláš, mihne svojho kresla a všetky
sa jeho biela brada. "Tak teda zvedavé deti ho obkolepoďme"... poponáhľať sa do sili a hrdo pre neho recivlaku za rozprávkou s mačičkou tovali svoje básničky.
Janíčkou, sovou Sovovou, Po- Naša Popoluška krásne
poluškou a dokonca i s deduš- spievala a na rad sa dokom Večerníčkom, všetkými stali i koledy. Pohladené
ujami a tetami sprievodcami boli všetky ušká a od
a fúzatým pánom rušňovodi- sladkostí i všetky brušká.
Mikulášsku
parnú
čom.
Aký je to výlet! Múdra sova jazdu s Papagájom orrozdala na svojich krídlach le- ganizoval Klub historických vozidiel v spolupráci s Úniou žien Pod
Skalkou a Miroslavom
INZERÁT
Škvarekom, o pestrý
Byliny odstránili hemoprogram sa postarala
roidy a psoriázu.
SZUŠ Fantázia.

Tel. 0905 801 108

Monika Piekielnicka

CVČ stále prijíma záujemcov
do krúžkov
V Centre voľného času sa naplno rozbehla záujmová činnosť v 32
krúžkoch športového, pracovno-technického, kultúrno-umeleckého
a jazykového zamerania, v ktorých pracuje takmer 300 detí, mládeže
aj dospelých. Stále sa ešte môžu záujemcovia o netradičné činnosti a
neformálne vzdelávanie prihlásiť. Sú to najmä krúžky:
- anglický jazyk pre dospelých začiatočníkov
- anglický jazyk pre žiakov ZŠ
- nemecký jazyk pre dospelých začiatočníkov
- nemecký jazyk pre žiakov ZŠ
- stolný tenis
- tanečný
- rybársky
- hasičský
- reedukačno-relaxačný
Bližšie informácie vám poskytnú v CVČ na Hviezdoslavovej ul. 33,
t.č. 0527756164, alebo navštívte webovú stránku
www.cvcsvit.edu.sk.
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Krst knihy o Chemosvite

Sviatočným by sa dal nazvať pondelok 8.decembra 2014,
pretože sa diala nevšedná udalosť. Po piatich rokoch vyšla
novučičká publikácia „80 rokov úspešnej cesty“, zachytávajúca históriu nášho najväčšieho podniku Chemosvit, a. s.
Kniha sa uvádzala do života
čistou pramenistou vodou
a v prítomnosti vzácnych
hostí ju pokrstil Ing. Michal
Ľach. Ocenil neľahkú prácu
autorov, ktorí vytvorili dielo
zo zažltnutých stránok archívov, ale i spomienok ľudí.
Kniha je rozhodne dôstojným
holdom všetkým, ktorí prišli
do Svitu a od roku 1934 budovali novú spoločnosť pod
Tatrami.
Ing. Anna Diačiková, PhD.,
PhDr. Eva Potočná a Ing. Ján Kuruc – to je trojica, ktorá sa autorsky
pod knihu podpísala, to sú ľudia,
ktorí najmä s láskou a precíznosťou
počas dlhých mesiacov bádali, písali a zbierali neuveriteľné množstvo faktov a fotografií.
PhDr. Eva Potočná je skúsenou
novinárkou a autorkou už viacerých monografií – vrátane tej
ostatnej o meste k 75. výročiu.
Položila som jej preto zopár zvedavých otázok.
lČím je táto kniha zaujímavá?
Je to prvá ucelená monografia
o histórii našej firmy, spracovaná
dosť podrobne a doplnená takmer 750 fotografiami, ktoré mapujú celý vývoj od roku 1934 až

po súčasnosť. Zaujímavá bude
pre Sviťanov hlavne tým, že si
možno nájdu na fotografiách svojich blízkych a že sa dozvedia
z histórie najväčšej firmy na území
mesta možno aj veci, ktoré doteraz nevedeli.
l Kde všade ste museli siahnuť
po potrebných materiáloch
a čo boli pre vás také skutočné
„skvostné úlovky?
Samozrejme sme vychádzali
hlavne z archívov – nielen z nášho
podnikového, ale aj v Zlíne, Poprade – ďalej z dobovej tlače, literatúry ale aj zo spomienok ešte
žijúcich pamätníkov a údajov súčasníkov. Práve tie živé spomienky dali strohým faktom nový,
taký ľudský rozmer a pomohli
nám zorientovať sa v záplave faktov, vidieť súvislosti.
l Ako spätne hodnotíte spoluprácu s autorským kolektívom?
Bola vynikajúca. Vychádzali
sme si v ústrety, radili sa, konzultovali spolu. Musím povedať, že
sme mali aj dobré podmienky
a že nám pomáhali desiatky našich súčasných ale aj bývalých kolegov – z nich spomeniem najmä
Mgr. Miroslava Jurčáka, Ing. Mi-

Skutky hodné obdivu

lana Ďurču, Vladimíra Vlhu,
Ing. Augustína Minicha, Ing. Vojtecha Čecha, Ing. Jozefa Chovanca, Helenu Suchú, a boli to
mnohí a mnohí ďalší. Všetkým
patrí naše veľ ké poďakovanie.
Nik, koho sme oslovili, nás neodmietol.
l Kniha má 288 strán i uctyhodný počet fotografií, čo ju
robí pútavou, krásnou a má
i vyššiu výpovednú hodnotu.
Ste s jej konečnou podobou
spokojná?
Človek sa nemá nikdy uspokojiť s výsledkom, vždy sa dá urobiť
niečo lepšie. Publikácii sme s kolegami dali počas niekoľ kých mesiacov naozaj to najlepšie z nás,
museli sme spracovať obrovské
množstvo faktov a vyberali sme

Darovanie krvi je šľachetný skutok hodný obdivu a uznania. Darcovia svojou krvou zachraňujú životy iných.
Tých, ktorí svoj život zasvätili bezpríspevkovému darcovstvu krvi,
Slovenský Červený kríž ocenil Janskeho plaketami. Striebornú plaketu
za 20 bezplatných odberov krvi si prevzali v Poprade naši štyria občania a to Bc. Ondrej Budiš, Ing. Jozef Košťál, Ján Kušnirák a Ľubomír
Šwarc. Diamantovým darcom krvi, ktorý 80 krát bezplatne daroval
krv, je aj Sviťan Štefan Vartovník (na obr. 2. sprava).
Patrí im veľ ká vďaka a prianie veľa zdravia a duševnej pohody.
M. Zentková

z obrovského množstva fotografií, boli to tisícky obrázkov. Ako
sa nám to podarilo, to už ale najlepšie posúdia jej čitatelia.
Eva Potočná je nesmierne
skromnou žienkou, ktorú si
veľmi vážim. Pre jej pracovný
zápal, ktorý zvláda úžasne
a napriek tomu vždy vôkol
seba
rozsieva
pohodu
a pokoj. Je zvedavá, čo v jej
profesii je potrebné, je pracovitá a vždy usmiata. Po
tomto krste má iste o ďalší
dôvod na úsmev viac. Celému kolektívu autorov želáme, aby ich kniha bola
čítanou publikáciou v každej
knižnici nielen „chemosviťákov“. Poďakovala: V. Žoldáková
Foto: L. Mlynarčík

Poďakovanie seniorom
Od začiatku októbra do 7. 11. 2014 ZO JDS v spolupráci
s mestom Svit zabezpečovala vydávanie poukážok v hodnote 8,- eur pre 1 388 dôchodcov, ktorí v roku 2014 dosiahli
65 rokov života a starších.
Celá akcia prebehla úspešne a poukážky si neprebralo len
179 dôchodcov, ktorí sú buď dlhodobo mimo Svitu, alebo sú
nemocní, nemajú rodinných príslušníkov a pod. Týmto dôchodcom zabezpečí odovzdanie MsÚ vo Svite do konca roka 2014.
Výbor ZO JDS ďakuje v prvom rade seniorom Anne Hanzlíkovej a Jánovi Štefkovi, ktorí sa dobrovoľne rozhodli na požiadanie ZO JDS uzavrieť hmotnú zodpovednosť s MsÚ na vydanie týchto poukážok. Poďakovanie patrí ďalej predsedom
organizácií, a to Klubu Bôrik A. Tokárovi, Klubu seniorov pri
DOS B. Točekovej, Klubu ABŠ V. Vlhovi, ZO SZPB J. Hubačkovi
v zastúpeni M. Volka a Ing. Ľ. Kuzmíkovej zo ZO SZZP, ktorí zabezpečili aktívnu pomoc svojich členov počas určených dní
preberania poukážok. ZO JDS kladne hodnotí prístup dôchodcov k tejto akcii. Počas prevzatia nedošlo k nijakým závažným
problémom ani sťažnostiam. Je potešiteľné, že na návrh ZO
JDS bolo rozhodnutie mesta v mesiaci Úcty k starším, v roku
80. výročia vzniku Svitu a 10. výročia založenia ZO JDS zrealizované, čo ocenili samotní dôchodcovia.
Poďakovanie patrí poslancom MsZ a členom komisie sociálnej, zdravotnej a verejného poriadku, ktorí návrh schvaľovali,
J. Soliarovej a PhDr. P. Bockovej z MsÚ vo Svite, ktoré akciu
z titulu svojich funkcií na MsÚ zastrešovali a zabezpečovali.
Zároveň chcem poďakovať všetkým voličom, ktorí mi dali
svoj hlas a prejavili tak dôveru v komunálnych voľ bách.
Mgr. M. Jurčák
predseda ZO JDS
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„ZOBER LOPTU“
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a hraj s nami fair play

Začiatkom októbra sa na hokejbalovom ihrisku vo Svite
vedľa hotela Mladosť uskutočnil hokejbalový turnaj kategórie do 16 rokov. Išlo o pilotný hokejbalový turnaj, ktorý sa
uskutočnil v spolupráci s OZ „Zober loptu, nie drogy“
a MHbK CTM Worms, v rámci aktivít „Hraj s nami Fair play,
s cieľom „oživiť“ asfaltovú plochu a ponúknuť deťom a mládeži nové možnosti športového vyžitia v meste Svit.
Súťaže sa zúčastnilo do 40
mladých športových nadšencov, rozdelených do štyroch
družstiev. Zúčastnení hráči boli
rozlíšení farebnými tričkami,
dresmi s logom OZ „Zober
loptu, nie drogy“ („Lord Ball“
biele, „Real Svit“ žlté, „Zidan
009“ modré, „Reserved 1989“
červené). V súťaži sa najlepšie
darilo družstvám „Lord Ball“ a
„Zidan 009“, ktoré celý turnaj
ťahali bez jedinej prehry. Až
vzájomným zápasom obe družstvá stratili po bode, keďže
skončil nerozhodným výsled-

„Lord Ball“ (5 bodov, skóre 6:3,
+3), druhá priečka patrila družstvu „Zidan 009“ (5 bodov,
skóre 8:6, +2), tretie miesto
obsadil „Real Svit“ (1 bod,
skóre 7:9, -2) a štvrté miesto
patrilo družstvu „Reserved
1989“ (1 bod, skóre 2:5, -3).
Hrací čas bol 2x 10 minút. Zápasy rozhodovali Miroslav Olejník a Dávid Greňa, časomiera
a zapisovateľ Ladislav Kalasz.
Prvé tri umiestnené družstvá
boli ocenené medailami, štvrté
kľúčenkami. V závere boli vyhodnotení a ocenení pamät-

kom. O konečných umiestneniach družstiev na 1. a 2.
mieste, ale i na 3. a 4. mieste
pri rovnosti bodov a nerozhodných vzájomných zápasoch rozhodovalo nakoniec konečné
skóre družstiev. Na prvom
mieste sa umiestnilo družstvo

nými soškami i najlepší hráči
hokejbalového turnaja, talent
turnaja Martina Rutkayová
(Lord Ball), brankár turnaja Samuel Garančovský (Zidan 009),
obranca turnaja: Jakub Lesný
(Reserved 1989), útočník turnaja: Ľuboš Hajný (Real Svit).

Medzinárodná spolupráca
pokračuje

Naše domáce svitské družstvo „Muži v najlepších rokoch“ neregistrovaní hráči sa v novembri zúčastnili medzinárodného
basketbalového turnaja v srbskej Vojvodine ., kde sa im darilo a
obsadili 2. miesto za maďarským družstvom „Bajša“. Turnaja sa
zúčastnila domáca Bačka Topoľa zo Srbska a mužstvá Pécs a
Bajša za Maďarsko..
BK Muži v najlepších rokoch pozýva priateľov a nadšencov
basketbalu na 5.ročník Memoriálu Dušana Kaňuka a Vlada Mlynského, ktorý sa koná 10. januára v Iskra Aréne vo Svite. My
na týchto svojich kamarátov nezabúdame, tak veríme, že aj občania Svitu si prídu na nich zaspomínať a povzbudiť súťažné
družstvá.
Marián Martočko

Priebežné výsledky jednotlivých zápasov:
Lord Ball – Zidan 009 2:2
(1:0 Dzurilla – Rusnáková
1:09, 2:0 Krajč – Rutkayová
8:50, 2:1 Gvušč – Zummer
12:14, 2:2 Zummer – Kubala
Samuel 12:34.

Reserved – Real Svit 2:2
(1:0 Stoklas – Kredatus M.
2:09, 1:1 Klačan – Tomeček
5:59, 2:1 Kredatus M. – Kubala
J. 7:50, 2:2 Hajný – Tomeček –
Klačan 11:57)
Real Svit – Zidan 009 4:5.
-kl-

Otužilci plávu celý rok

Aj keď plány na znovuzrodenie svitského bagroviska ako
rekreačnej zóny sú už vypracované, ich realizácia bude nejaký čas trvať. Ako nám ukázalo leto, jazero v teplých dňoch
bolo plne využívané občanmi nášho mesta a blízkeho okolia,
aj keď v jazere každý plával na vlastne nebezpečie.
Sú však ľudia, ktorým súčasný stav na bagrovisku vôbec
nevadí. Venujú sa celoročnému
plávaniu, to znamená aj plávaniu v zimných mesiacoch.
Zimné plávanie sa stáva stále
populárnejším, aj keď sa mu
venuje len zlomok populácie.
Prináša zdravie, posilňuje organizmus a hlavne dodáva telu
potrebnú energiu. Otužovanie
a plávanie v studenej vode je
vhodné pre všetky vekové kategórie, základným princípom
je postupnosť a primeranosť.

Existencia krásnej vodnej
plochy oslovila aj skupinku
nadšencov v okolí Svitu. Sú organizovaní v klube Tatranskí
otužilci. Tatranskí otužilci sú pripravení privítať vo svojom kolektíve ďalších záujemcov o
tento zaujímavý adrenalínový
šport.
Telef. kontakt: Bc. Tomáš
Rindoš 0917 956535, webová
stránka:Tatranski otužilci. Členov klubu možno stretnúť aj na
svitskom bagrovisku každý utorok, štvrtok a nedeľu.
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Vedecké kaviarne v SOŠ

Veda a technika boli hlavnými témami aktivít v tomto týždni
aj na SOŠ vo Svite. Pre študentov našej školy boli v utorok
a vo štvrtok pripravené vedecké kaviarne, kde diskutovali
o budúcnosti vedy. Témy boli zaujímavé: „Nanotechnológie
– sen alebo nočná mora“, „Geneticky modifikované potraviny“ a „Preľudnenie“. Študentom sa takáto netradičná
forma páčila a dozvedeli sa veľa nového.
Streda bola vyhradená pre žiakov zo základných škôl, pre ktorých
sme pripravili hru „Deň s vedou“. Ich úlohou bolo odhaliť meno
slávneho vedca pomocou fotografie, ktorú po kúskoch získavali za
splnenie úloh na jednotlivých výskumných pracoviskách – Európske
vesmírne operačné centrum, C.S.I. kriminálka Svit, ústav experi-
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mentálnej fyziky, dielňa alchymistov a miesto starovekých vykopávok.
Úlohy, ktoré plnili, súviseli s rôznymi vednými disciplínami – astronómia (programovanie robota, „varenie“ kométy), biológia (porovnávanie otlačkov prstov, mikroskopovanie), fyzika (meranie času
voľného pádu), chémia (odhalenie neviditeľného písma) a matematika (prepočet starovekých mier).
Žiaci sa na svojej výskumnej misii naozaj zabavili, o čom svedčia
aj ohlasy jednotlivých tímov.
ZŠ Šuňava: „Perfektné to bolo. Je to super, takéto akcie. Najlepšie
bolo na fyzike, ale dobré bolo aj vesmírne centrum. Ďakujeme!“
ZŠ Liptovská Teplička: „Na dnešnom dni sa našej skupinke najviac
páčila dielňa alchymistov, programovanie robota, vyrábanie svojej
kométy. Chémia a fyzika pre nás nebudú strašiakom ale zábavou.“
Ing. Adriana Mlynská

Boli sme v Nestville

Deviataci v rámci chémie a geografie sa 20. 11. 2014
vybrali na exkurziu do Nestvillu v Hniezdnom, aby si vedeli lepšie predstaviť proces destilácie a pozreli si zaujímavú expozíciu na Ľubovnianskom hrade. Expozícia Nestville Parku patrí medzi významné projekty na oživenie
cestovného ruchu severného Spiša.
Cieľom exkurzie bolo nahliadnuť priamo do výrobného
procesu, ale aj priblížiť žiakom históriu, tradičné remeslá,
zručnosť a ťažký život ľudí žijúcich na tomto území v jednotlivých časových obdobiach.
Žiaci 9. ročníka ZŠ Komenského ul.

Denník polície
n 1. 11. 2014 o 6.10 hod. bol riešený
obyvateľ Popradu M. Š. za to, že stál na
vyhradenom mieste pre ZŤP. Zákony si
vysvetlil po svojom. S hliadkou sa vraj
nemá o čom baviť a aj keď sa bude súdiť,
blokové konanie nezaplatí. Nezabudol
podotknúť, že policajti majú aj svoje rodiny, deti a jeho syn vraj pracuje v televízii
Markíza. Po príchode príslušníkov OO PZ
blokovú pokutu zaplatil.
n 3. 11. 2014 o 12.10 hod. občan
Svitu upozornil hliadku MsP, že medzi riekou Poprad a plavárňou leží na trávniku
neznáma žena. Po príchode hliadky na
miesto zistili, že je to pani z Ul. Jilemnického, ktorú odprevadili do miesta trvalého
bydliska.
n Chceme upozorniť všetkých vodičov
v meste na dodržiavanie dopravných značiek, ktoré určujú pravidlá jazdy na jednotlivých uliciach. Pokiaľ si chcú, hlavne občania Svitu, ušetriť svoje financie za
riešenie dopravných priestupkov, je potrebné dodržiavať zákazy zastavenia a státia a nejazdiť v protismere na tak označených uliciach.
n 6. 11. 2014 v dobe okolo 20.00 hod.
hliadka MsP zasahovala v časti Pod Skalkou. Obyvateľ bytového domu tejto časti
volal, že v byte pod ním je veľ ká hádka
a žena veľmi kričí, ako keby bola týraná.
Hliadke na zazvonenie otvorila D. M., toho
času podnájomníčka bytu. Hliadka situá-

ciu upokojila a bývajúca bola poučená, že
ak chce niečo nahlásiť, musí zájsť na lekárske vyšetrenie a následne podať oznámenie na svojho druha. Dotyčná to odmietla, ale bolo jej dôrazne vysvetlené, že
sa tam nachádzajú i malé deti a svojim
nadmerným hlukom nemôžu rušiť tam bývajúcich obyvateľov.
n 7. 11. 2014 si vybíjal zlosť na bývalej
manželke D. K. z Ul. kpt. Nálepku rôznymi
schválnosťami. Po rozvode nemajú majetkoprávne vysporiadanie a to jej manžel
využíva, aby jej patrične „osladil“ život
v zatiaľ spoločnej domácnosti.
n V ten istý deň bol upozornený aj občan Š. F. z Liptovskej Tepličky, ktorý v prítomnosti občana Svitu V. O. - bez domova
v podnapitom stave pri predajni LIDL obťažovali okoloidúcich ľudí tým, že si pýtali
peniaze, aby mohli ďalej požívať alkohol.
Hliadkou im bolo vysvetlené, aby od daného konania upustili.
nJe potrebné pripomenúť i rodičom,
ktorí majú súdom určenú striedanú starostlivosť o svoje deti alebo súdom rozhodnuté, v ktoré dni sa môžu so svojimi
deťmi stretávať, aby toto dodržiavali.
V opačnom prípade mestská polícia, pokiaľ je oboznámená, že sa takéto pravidlá
nerešpektujú, je povinná takéto prípady
hlásiť na príslušné sociálne orgány.
n Chceme upozorniť obyvateľov Svitu,
že v poslednom období sa nám množia
prípady požívania alkoholických nápojov
mladistvými už od veku 11 a 12 rokov, čo
považujeme za neprirodzené. Preto by
bolo potrebné viac si všímať svoje rato-

lesti, nakoľ ko tieto prehrešky budeme musieť postupovať na ďalšie riešenie kompetentným orgánom.
n 9. 11. 2014 o 09. 00 hod. bola hliadka
MsP požiadaná o zásah v herni BABA, kde
malo dôjsť k bitke. Pred herňou bola
hliadka oslovená čašníčkou , že sa bojí ísť
dnu, nakoľ ko ju za pultom napadol jeden
človek a pýtal od nej peniaze. Po vstupe
hliadky do zariadenia označila ako páchateľa. J. Z. z Vyšnej Šuňavy, ktorý v sprievode troch kamarátov navštívil toto zariadenie. Menovaní boli hliadkou mestskej
polície obmedzení na slobode do príchodu hliadky OO PZ a kriminálnej polície
OR PZ.
n 29. 11. 2014 o 01. 30 hod. hliadke
MsP volala občianka Svitu, že na Ul. Štúrovej pri Kopčeku sa hlučne správa skupina
mladých ľudí, ktorí prevracajú kontejnery
na smeti a robia iné neprístojnosti.
Hliadka sa urýchlene presunula na určené
miesto a zadržala štyri skrývajúce sa osoby.
A. M. bol poranený na oboch rukách,
z ktorých krvácal. Bolo zistené, že sa mu
to stalo pri rozbíjaní skiel na zastávke MHD
pri bytovom dome č. 20 na Ul. Štúrovej.
Na miesto bola privolaná hliadka OOPZ,
nakoľ ko išlo o škodu vyššieho rozsahu
- trestný čin poškodzovania cudzej veci.
Z rozbitia sklenených výplní ho usvedčil
i odtlačok jeho obuvi na skle.
Je to iba zlomok z toho, čo sa za mesiac novemer udialo v našom malom
meste.
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Som prvý Sparťan!

V septembri 2013 mi raz tak vyčítavo a rovno medzi oči vytkla moja 13 ročná
dcéra: „Oco, ty si telocvikár a tréner atletiky a všetkých nás tu len „buzeruješ“
a preháňaš v telocvični, na štadióne, či v lese - že robte kliky, brucháče, tie
odrazy vyššie a viac, bežte rýchlejšie, to je pomalé... a pritom ty len stojíš za čiarou a nič nerobíš!“

Síce som jej vysvetlil, že na konci telesnej výchovy, alebo tréningu má byť spotený a unavený žiak a nie učiteľ, no vzápätí
som si uvedomil realitu, aká naozaj bola
a je. Popri zamestnaní a povinnostiach
v rodine, tým že trénujem iných, venujem
ich rozvoju a športovej kariére veľa energie, skúsenosti a hlavne času na úkor rodiny a aj vlastných záľub, neostáva mi dostatok času na rozvoj vlastnej kondície.
Ale výčitka o ničnerobení mi ostala
v hlave celú zimu a bola základom myšlienky, ako dokázať dcére, že ešte nie
som na odpis, že na to ešte stále mám
a viem pripraviť nielen iných na športový
výkon, ale aj seba.
Mám rád takéto výzvy, ale chcelo to
nájsť tú správnu športovú aktivitu a hlavne,
poriadnu motiváciu rozhýbať tie moje
hnáty. No a keď človek naozaj chce... ten
čas si nájde.
Problém bol, do čoho sa pustiť – pri klasickom behu sa idem po hodine poklusu
,,požuť od nudy“ a ani cyklistika mi veľmi
nesedí. Náhodné kliknutie na webe mi
otvorilo dvere do sveta horúcej športovej
novinky, ktorá okamžite zaujala moju pozornosť. Jedny z fyzicky aj psychicky najnáročnejších a najtvrdších pretekov... beh
sparťanov - SPARTAN RACE! Tento súťažný test komplexnej telesnej zdatnosti,
sily, behu, obratnosti, vytrvalosti a psychickej odolnosti, húževnatosti a prekonávania
sa na hranici fyzického kolapsu a totálneho
vyčerpania ma okamžite úchvátil. Preteky
sú určené pre širokú verejnosť, ľudí od 15
do 99 rokov, ktorí sú ochotní počas behu
prekonávať rôzne technické aj prírodné
prekážky – zdolať plazenie v blate popod
ostnatý drôt, šplh na lane, prenášanie
a vláčenie ťažkých bremien, rúčkovanie po
železných konštrukciách, plávanie v ľadovej vode, hod oštepom na cieľ, preliezanie
vysokých prekážok a rôzne iné prekvapenia... Nikto zo súťažiacich vopred nepozná,
aká náročná bude trať, kadiaľ sa pobeží
a aké prekážky sa budú na nej vyskytovať!
Vždy je to prekvapenie a tá dávka neistoty
a očakávania neskutočne zvyšuje hladinu
vzrušenia a adrenalínu na štarte!
Usporadúvajú sa tri rôzne dlhé preteky.
Ten môj prvý som absolvoval 10. mája
2014 v Bratislave pod vysielačom Kamzík
spolu s 3000 ďalšími prihlásenými pretekármi s názvom Spartan race SPRINT.
Na obálke so štartovým číslom pri prezentácii, kde som odovzdal podpísaný reverz, že štartujem tak, ako ostatní pri
plnom vedomí na vlastné riziko, bolo napísané: Prihlásili ste sa dobrovoľne na extrémne náročné preteky, počas ktorých sa
môžete vážne zraniť, alebo aj zomrieť!
Také niečo dokáže človeka vyhecovať!
Teda mňa určite. Výborne pripravená kopcovitá trať dlhá 5km s 15-timi rôznymi prekážkami mi dala riadne zabrať, ale po do-

behnutí do cieľa len s otlakmi a zľahka doškriabaný som si prebral krásnu účastnícku
medailu.
Zážitkom pre mňa bola aj úžasná atmosféra počas tohto podujatia a silná
športová energia vyžarujúca zo všetkých
zúčastnených.
Povzbudený týmto úspechom som sa
hneď prihlásil na nasledujúci Spartan Race
SUPER - 13km trať s 20 prekážkami 5. júla
2014 v lyžiarskom areáli vo Valčianskej doline neďaleko Martina, kam som už zobral

aj rodinu, aby si okukali tú skvelú atmosféru. Na tejto súťaži bolo zúčastnených
1800 pretekárov z 12 krajín. To som ešte
netušil, že vo svojich 44 rokoch pobežím
najťažšie preteky v živote! Začalo sa

zostra, po 300m behu sa hneď plávalo asi
80m v ľadovej vode a potom hybáááj do
kopcov a tie dali všetkým poriadne zabrať.
Také kŕče v nohách od úplného vyčerpania
som ešte nikdy nezažil! No to najhoršie
ešte len prišlo – asi po hodine som pri
behu z kopca len na chvíľu stratil koncentráciu, krivo som stúpil a vytkol som si členok!
Čo sa športu týka, som dosť tvrdohlavej
povahy. Ešte nikdy som nijaké preteky nevzdal... s tým vyvrtnutým členkom som
bežal ešte ďalšie 2 a pol hodiny a prekonával ďalšie prekážky a asi 1000x som sa
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stále presviedčal, že finiš už asi nie je ďaleko. Nakoniec som do cieľa došiel, v závere mi pár pekných fotiek, ako sa vysilený
plazím v blate na pamiatku urobila moja
dcéra, ktorej som konečne mal možnosť
ukázať, že vydržím, viac, ako si o mne
myslí.
Ivanka sa tiež zúčastnila na detskom preteku
Spartan Race Kids, ktorý je prispôsobený
dĺžkou aj náročnosťou pre chlapcov a dievčatá
od 6 po 15 rokov. Odniesla si odtiaľ spartanskú medailu, pekné tričko a hlavne cennú
športovú skúsenosť a zážitok.
Skoro celé letné prázdniny som dával zranený členok dokopy. Hneď, ako som mohol
stúpiť na nohu, začal som ju zaťažovať postupne chôdzou po rovine, v kopcoch, neskôr
som prešiel na beh, popritom posilňoval a súčasne každý augustový deň som, ako tréner,
viedol dvojfázové tréningy s mojimi atlétkami
v príprave na Majstrovstvá Slovenska. Chcel
som totiž absolvovať aj ten najdlhší pretek 22km s 25 prekážkami Spartan Race BEAST
(beštiu).
V sobotu 13. 9. 2014 som už o 10:00 h
stál v nemilosrdnom lejaku na štarte na
Donovaloch spolu s 2000 ďalšími Sparťanmi a mal som obrovskú motiváciu...
každý, kto v jednom roku absolvuje všetky
tri preteky, získa ako bonus najcennejšiu
medailu – trojfarebnú Trifectu!
Trať som si tentoraz,,poriadne užil“ a po
5-tich hodinách v teréne som úspešne zavŕšil túto moju tohtoročnú športovú trilógiu, na rozdiel od asi 200 pretekárov, ktorí
pre zranenia či vyčerpanie museli vzdať
a do cieľa nedošli!
Týmto chcem poďakovať mojej dcére
Ivanke, ktorá ma svojou výčitkou inšpiro-

vala a „nakopla“, a tak mi vlastne umožnila
toto všetko skúsiť a absolvovať jedny z mojich najlepších športových zážitkov v živote.
Hlavným sloganom tejto súťaže je: Pochopíš až v cieli! Ja len dodám, ťažko sa to
popisuje, to treba jednoducho vyskúšať
a prežiť. Vrele odporúčam! Aktívnych ľudí
so športovým srdcom a potrebou skvele
sa vyventilovať čaká jedinečný, možno i životný zážitok. Viem, že zo Svitu sa niektorí týchto pretekov úspešne zúčastnilo.
Neskromne, ale hodnotím – som jediný
Sviťan, ktorý doteraz absolvoval kompletnú
zbierku pretekov a získal Trifectu. Som prvý
Sparťan zo Svitu - a už sa teším na budúci
rok! Je to skvelá výzva – Ja som to dal...
trúfnete si aj vy?
Laco Potočný

Mesto Svit
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PLAVÁREŇ SVIT -

príjemný relax počas vianočných prázdnin
Voda, jeden zo štyroch základných živlov, je s ľudstvom
bytostne spätá už od nepamäti. Je pre život človeka viac
ako dôležitá, nakoľko tvorí až 70% nášho tela. Okrem základných životných potrieb sa voda dá využiť na zvyšovanie
kondície a hlavne na rehabilitáciu po ťažkých namáhavých
hodinách strávených sedavým zamestnaním.
Už samotný pobyt vo vode
prináša ľudskému telu prospech, o ktorom nemožno pochybovať. Je preto skvelé, že
aj občania Svitu majú možnosť
celoročne plávať v našom zariadení.
Prevádzku plavárne zabezpečuje BYTOVÝ PODNIK SVIT,
s.r.o. Od vzniku obchodnej
spoločnosti sa postupne začali vymieňať jednotlivé morálne a fyzicky zastaralé a opotrebované časti technologických
zariadení, ktoré navonok nevidno, no predstavovali nemalé
finančné náklady. Išlo hlavne
o výmenu: potrubí, lapačov
pevných nečistôt, šupatkových
ventilov, riadiacej jednotky
v saune, vykurovacích telies.
Prestrešil sa východ z plavárne
na južnej strane. V priestoroch

šatní sa osadili hliníkové posuvné dvere. Vymenili sa sociálne zariadenia, sanity, stavebné prvky vo WC a iné
opravy. V roku 2013 sa vo
vstupnej hale, pri malom bazéne a na severnej časti veľ kého
bazénu vymenili okná. Tento rok
sa počas odstávky uskutočnila
výmena vchodových dverí,
okien na južnej strane a v miestnosti prvej pomoci.
Od polovice novembra je
plná prevádzka opäť spustená.
Po príchode vás určite zaujme
čistota a príjemné priateľské
prostredie. K dispozícii je 25 m
bazén pre plavcov s hĺbkou
vody od 120 do 180 cm a teplotou vody 27 °C. V detskom
bazéne s rozmermi 9x9 metrov
je hĺbka od 40 do 80 cm a teplota vody je 30°C, dospelým

Exkurzia v Chemosvite

Dňa 20. novembra 2014 sa už po štvrtýkrát
uskutočnila exkurzia žiakov v Chemosvite a.s..
Žiaci deviateho ročníka sa oboznámili s históriou a súčasnou výrobou v podniku. Videli, ako
pracujú ich rodičia a známi.
Ďakujeme Ing. P. Tomečkovi a vedeniu spoločnosti Chemosvit a. s., za možnosť nahliadnuť
do výroby a grafickej prípravy. Dnes už máme
konkrétnejší obraz o putovaní fólii od grafického
návrhu až po konečný výrobok – kvalitný obal.
Žiaci 9. ročníka ZŠ Mierová

osobám je do tohto bazéna
vstup zakázaný. V niektorých,
prípadne vo vami vybraných
dňoch je za poplatok k dispozícii parná sauna.
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www.bpsvit.sk.
Počas vianočných prázdnin
bude plaváreň otvorená podľa
tabuľ ky:

Otváracie hodiny počas vianočných prázdnin
od
do
22.12.2014
otvorené
13.00 h 19.00 h
23.12.2014
otvorené
10.00 h 21.00 h
24.12.2014
zatvorené
25.12.2014
zatvorené
26.12.2014
otvorené
14.00 h 21.00 h
27.12.2014
otvorené
10.00 h 21.00 h
28.12.2014
otvorené
10.00 h 19.00 h
29.12.2014
otvorené
13.00 h 19.00 h
30.12.2014
otvorené
10.00 h 21.00 h
31.12.2014
otvorené
10.00 h 17.00 h
1. 1.2015
zatvorené
2. 1.2015
otvorené
10.00 h 21.00 h
3. 1.2015
otvorené
10.00 h 21.00 h
4. 1.2015
otvorené
10.00 h 19.00 h
5. 1.2015
otvorené
13.00 h 19.00 h
6. 1.2015
otvorené
10.00 h 21.00 h
od 7.1.2015
podľa rozpisu bežnej prevádzky
Otváracie hodiny pre verejnosť sú v pracovné dni okrem
pondelka od 14:00 h do 21:00
h v soboty od 10:00 do 21:00
a nedele od 10:00 do 19:00.
Parná sauna je k dispozícií
podľa rozpisu v Krytej plavárni,
alebo na našej webovej stránke

Žiaci na Okresnom súde

Atmosféru v súdnej sieni sme mohli
zažiť na vlastnej koži, nielen prostredníctvom televízneho vysielania, 3. novembra 2014 na Okresnom súde v Poprade (obr. dole). Zúčastnili sme sa spolu
na 5 pojednávaniach, posledné nebolo
verejné. V dvoch prípadoch priviedla obžalovaného policajná eskorta. Medzi
niektorými pojednávaniami boli prestávky, a tak sme sa mohli pani sudkyne
pýtať na to, čo nás v konkrétnom prí-

Vážení občania Svitu, ďakujeme vám, že aj v tomto roku
nám stúpla návštevnosť a zostávate nám verní. Kolektív Bytového podniku Svit, s.r.o. vám
praje krásne vianočné sviatky
a nový rok v rodinnom kruhu
plnom lásky, porozumenia
a zdravia. Ing. Dana Meriačová

pade zaujalo, ale aj na to, ako by sme
mali postupovať, keby sme sa aj my ocitli
v súdnej sieni a museli by sme riešiť podobné problémy.
Bola to veľmi užitočná skúsenosť,
vďaka ktorej sme sa dozvedeli, že práca
sudcov, obhajcov i prokurátora je síce
zaujímavá, ale aj náročná a zodpovedná.
No aj to, že by sme sa nikdy nechceli
ocitnúť v koži súdených. Verím, že sa na
exkurzii páčilo všetkým tak ako mne.
Žiačka 8.A triedy ZŠ Mierová
M. Mrštinová

Mesto Svit
Dlhoročný vzťah k mestu a športu sa
prejavil aj u Jozefa Paučíka, dnes už
77-ročného občana Svitu. Pri stretnutí s ním sme mali možnosť načrieť
do jeho osobného archívu a tam sme
sa okrem fotiek dozvedeli aj toto:
J. Paučík, prakticky celý svoj život prežíva vo Svite. Tu chodil do školy, tu
hrával futbal vo všetkých vekových kategóriách a nakoniec po základnej vojenskej službe, na základe ponuky
vtedajšej Iskry Svit sa vrátil do Svitu,
do futbalového klubu a zamestnal sa
v Chemosvite ako bezpečnostný technik. Pracoval tu dlhoročný brankár AC
Svit Gigo Huščava, a to bola pre neho
aj veľ ká motivácia. „Veľmi som si to
vážil, veď mal som rôzne ponuky od
iných klubov, ale ozval sa Svit, moja
domovina a tak som chytal v bránke aj
v rokoch 1961/62, keď futbalové družstvo Svitu bolo na vyslní, hralo divíziu
a dva krát sme skončili druhý. K najlepším hráčom patrili Pribylinec,
Opremčák, Očvár, Kessel a Kijovský
a mali sme výborného trénera Tibora
Kováča,“ spomína J. Paučík.
-ák-
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Futbalové družstvo ISKRA SVIT
v súť. ročníku 1961-62
– účastník východoslovenskej divízie
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Mužstvo na ceste k zápasu do
Rožňavy.
Stojaci zľava: tréner T. Kováč,
K. Opremčák, Š. Dluhý, R. Šalvata, M. Handzuš, M. Hoza,
J. Paučík, ved. družstva J. Petrík, dolný rad zľava: P. Soroka, J. Matlák, J. Očvár, M.
Pribylinec, J. Kijovský.

Mužstvo Svitu pred zápasom
doma proti Sp.Novej Vsi. Výsledok 2:0. Oba góly M. Pribylinec.
Na obr. zľava: M.Pribylinec,
J. Paučík, V. Seman, J. Očvár,
L. Mangera, J. Kiovský, J. Bobík, E. Kesel, Z. Ferencz, M.
Handzuš, K. Opremčák.
Foto z archívu J. Paučíka
Mužstvo Svitu po zápase
v Kráľ. Chlmci (1:1), gól za
Svit K.Opremčák
Stojaci zľava: Z. Ferencz, J.
Urban, B. Hybler, V. Seman,
K. Opremčák, L. Mangera, J.
Kijovský, E. Kesel, M. Pribylinec,dole zľava: J. Bobík, J.
Paučík, J. Očvár.
Po čase z mužstva odišli E.
Kesel do Sparty Praha,
K. Opremčák do Rožňavy, M.
Pribylinec do Žiliny a J. Urban
do Gottwaldova (Zlína).
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Na prelome tretej štvrtiny
Basketbalisti Iskry Svit sa začiatkom decembra 2014
v celoslovenskej basketbalovej súťaži Eurovia SBL prehupli do tretej štvtiny. A možno povedať, že sa im v posledných zápasoch nedarilo.
Už v predchádzajúcich zápasoch ich postihli zranenia a
choroby hráčov. To sa prejavilo aj v ostatných zápasoch,
keď doma prehrali s Komárnom 91:93, nedarilo sa ani
v poslednom zápase druhej
štvrtiny, keď prehrali v Leviciach 90 : 81.
No a do tretice, na Mikuláša 6. 12. v Bratislave proti
Interu v prvom zápase tretej
štvrtiny prehrali s posledným
majstrom Slovenska o 44 bodov.
Iskra Svit sa do konca roka
2014 predstaví ešte doma 20.
decembra o 18.00 s veľmi am-

bicióznym družstvom z Prievidze.
Prvý zápas v roku 2015
odohrajú doma 3. januára,
keď hostia Handlovú. V januári 2015 hrajú doma 10. 1.
so Spišskou Novou Vsou, 17. 1.
s Levicami, 21. 1. s Interom,
24. 1. s Karlovkou a 31. 1.
s Banskou Bystricou.
-ák-

Svetové striebro v nohejbale je aj vo Svite!

V závere novembra sa Brandýse nad Labem konali Majstrovstvá sveta družstiev v nohejbale mužov
Zúčastnili sa ho aj členovia nohejbalového klubu zo Svitu – reprezentanti Slovenskej republiky,
ktorým sa podaril nevídaný úspech – získali strieborné medaily. S potešením konštatujeme, že sa
o to zaslúžil aj mladý talentovaný Sviťan Igor HULÍN mladší – reprezentant SR, ktorého povzbudzovali
i otec a brat (na foto). Igor, sme na Teba hrdí a blahoželáme!
Viac sa dozviete na www.nohejbal-sk.sk.
-vž-

Ocenenie pre basketbalového rozhodcu
Pred extraligovým zápasom mužov zo Sp. N. Vsou sa uskutočnila milá slávnosť.
Bývalý ligový rozhodca zo Svitu Jozef Jopek pri príležitosti 65. narodenín prevzal
ocenenie od Slovenského zväzu rozhodcov.
Uvedené ocenenie mu odovzdal prezident Zväzu basketbalových rozhodcov
Ing. Dušan Hricišin. Krátko potom sme sa
s ním stretli a porozprávali nielen o jeho
športovej činnosti, ktorou reprezentoval
basketbalový klub vo Svite ale i samotné
mesto.
Jozef Jopek (na obrázku) sa narodil v Jakubove, okr. Malacky. Ako 3-mesačného
ho rodičia zobrali do Svitu, kam sa presťahovali potom, ako k Baťovi prišiel pracovať
jeho otec. Je možné povedať, že J. Jopek
prežil doterajší svoj život len vo Svite.
Tu chodil do školy, vyučil sa a pracoval
v Chemosvite v rôznych povolaniach. Počínajúc v kotlárensko-zamočníckych dielňach, neskôr v celofáne, v polyetylénovej
výrobe a do dôchodku šiel z liatych fólií.
Za uvedené obdobie si založil aj rodinu,
s manželkou vychovali syna a dcéru a v súčasnosti sa tešia z vnuka a vnučky.
J. Jopek však nežil v meste Svit len prácou, ale od malička ho zaujímal aj šport,
kde ho očaril najmä hokej. No už na základnej škole ho k basketbalu priviedol,
ako veľa chlapcov a dievčat, učiteľ Elemír
Jakocs. Postupne sa začal zaujímať aj o inú
činnosť v basketbale. Od roku 1966 začal
robiť technického zapisovateľa po absolvovaní školenia v Prahe. Postupne prešiel
viacerými funkciami v basketbalovom
klube, až sa nakoniec popri zamestnaní
dal na rozhodcu. V roku 1975 si urobil III.
rozhodcovskú triedu, potom aj dvojku, na-

koniec v roku 1985 najvyššiu kvalifikáciu,
a to I. triedu pre pískanie zápasov prvej
ligy. Odvtety pískal aj tzv. nadstavbovú
ligu a to i napriek tomu, že vtedy bol veľmi
prísny výber rozhodcov ako zo Slovenska,
tak aj z Čiech a Moravy. Pískal 20 rokov
I. Slovenskú národnú ligu vo všetkých kategóriach, veľa zápasov prípravných a dostalo sa mu tej cti, že pískal aj medzinárodné zápasy. Do ukončenia rozhodovania
odpískal 8 tisíc zápasov. K tým najväčším,
ktoré rozhodoval, patrilo stretnutie vo
Svite, kde hrali vysokoškoláci z USA v roku
1986.
Po ukončení rozhodcovskej kariéry bol
menovaný SBA komisárom pre Slovensko.
O tom, že bol klubmi ako rozhodca obľúbený, svedčí aj fakt, že pozornosť mu
venovali aj samotní rozhodcovania a pri
príležitosti jeho životných jubileí 50, 60
a teraz 65 rokov na neho nezabudli. Tak
to bolo aj pred zápasom zo Sp. N. Vsou
keď obdržal plaketu za aktívnu prácu v basketbalovom hnutí. Pískať prestal ako 50ročný.
A čo hovorí sám Jozef Jopek? „Áno,
okrem pracovných povinnosti, vďaka pochopeniu manželky som mal možnosť sa
venovať aj práci okolo športu a nakoniec
najviac pískaniu basketbalových zápasov.
Som rád, že som do tajov pískania zaúčal
aj niektorých súčasných extraligových
a medzinárodných rozhodcov. Rozhodovanie zápasov je náročné, ja som to robil

amatérsky, teraz sú už viacmenej profesionálni rozhodcovia. Hra sa veľmi zrýchlila,
je agresívna, aj časté zmeny pravidiel vedú
hráčov k rýchlemu až agresívnemu basketbalu. Náročnosť na rozhodcov je vysoká.
Škoda, že napriek pozitívnemu vývoju mládežníckeho basketbalu vo Svite sa nedarí
na túto prácu získavať nových mladých
rozhodcov, ktorí by sa rozhodovaním zápasov v mládežníckych kategóriách mohli
vypracovať pre axtraligu či medzinárdné
zápasy. V tomto smere bude musieť aktívny výbor Iskry Svit popracovať a získať
pre prácu rozhodcov mladých adeptov.“
Toľ ko o úspešnom rozhodcovi basketbalu vo Svite Jozefovi Jopekovi. Aj my sa
pripájame s blahoželaním k životnému jubileu a prianím zdravia aj spokojnosti v rodine.
Text a foto: M. Jurčák
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