
Návšteva Svitu začala
slávnostným prijatím na
mestskom úrade, kto-
rého sa zúčastnilo vede-
nie mesta na čele s pri-
mátorom a prednostom
MsÚ, poslanec MsZ vo
Svite, bývalý primátor
PaedDr. R. Abrahám
a hlavný kontrolór mesta

J. Mezovský. Primátor M.
Škvarek hostí privítal slo-
vami vďaky za prijatie po-
zvania a zdôraznil po-
trebu dobrých vzťahov
a vzájomnej úcty náro-
dov, ktoré spoločne zdie-
ľajú európsky priestor.
Predstaveniu mesta, ži-
vota jeho obyvateľov

a jeho hospodárskej
štruktúry predchádzalo
priblíženie histórie a hlav-
ných míľnikov, ktoré
mesto sformovali do
dnešnej podoby za jeho
osemdesiatročnej exis-
tencie. Po prednesení ví-

zie mesta vzhľadom na
jeho potreby a potenciál
priblížil hosťom primátor
Škvarek najvýznamnejších
zamestnávateľov v meste
a regionálnu spoluprácu
s okolitými mestami a ob-
cami. 

Veľvyslanec V. Serpikov
počas návštevy vyjadril
nadšenie a nádej pre vzá-
jomnú spoluprácu, či už
prostredníctvom vytvore-

Prenájmy boli témou ďalších bodov ro-
kovania. Poslanci schválili zámer prenájmu
časti pozemkov žiadateľom J. Nemcovi na
ul. Kpt. Nálepku 104/45, M. Zemanovej
a M. Mišovej – obom bytom na ul. Štúrovej
281/77, V. Lazarovej na ul. Štúrovej
č. 227/18 a M. Tencerovi na ul. Hlavnej

837/41 a v súlade so zákonom uložili tento
zámer zverejniť po dobu najmenej 15 dní
pred schválením prenájmu. 

Súhlas dali aj k zámene nehnuteľného
majetku mesta – novovytvoreného po-
zemku o výmere 411 m² do vlastníctva spo-
ločnosti MIVA s. r. o. Svit za pozemok do

vlastníctva mesta o výmere 412 m². Zá-
mena sa uskutoční z dôvodu potreby rie-
šenia širších vzťahov dynamickej a statickej
dopravy vstupu do areálu Futbalového šta-
dióna. Navrhovaným riešením vzniknú
okrem parkovacích miest pre potreby by-
tového domu aj verejné parkovacie
miesta pre návštevníkov štadióna a oby-
vateľov danej lokality. 

Poslanci vzali na vedomie správu o kon-
trolnej činnosti Dozornej rady spoloč-
nosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s. r. o., a ná-
sledne odsúhlasili predaj novovytvo-
reného pozemku o výmere 97 m² manže-
lom Rennerovým na ul. Školskej 638/28 za
cenu 19 € za 1 m² – celkom za 1 843 eur. 
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Bieloruský veľvyslanec vo Svite

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo
Komisia architektúry a urbanizmu 

Na svojom 7. riadnom rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svite sa stretli pos-
lanci 22.októbra. Po vystúpení hlavného kontrolóra sa zaoberali schvaľovaním
prenájmu časti pozemku o výmere 84 m² žiadateľovi A. Kokymu. Pozemok mu
bol prenajatý ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom užívania ako
priľahlý dvor a prístupový chodník k rodinnému poldomu na Štúrovej ul. č. 961/7.

Vo štvrtok 29. októbra 2015 zavítal do mesta Svit veľvyslanec Bieloruskej
republiky - J. E. Vladimír Serpikov. Pozvanie primátora mesta Svit Miro-
slava Škvareka prijal spolu s ním aj honorárny konzul Bieloruska Marián
Murin. Predmetom ich oficiálnej návštevy na pôde mesta boli rokovania o
možnej cezhraničnej spolupráci spojené s prehliadkou mesta vrátane ná-
vštevy najvýznamnejších firiem pôsobiacich na území mesta. 

MIKULÁŠSKY TRH 
prvýkrát aj v našom meste

Námestie Jána Antonína Baťu ako každý rok ožije
tradičným privítaním Mikuláša, ktoré sa uskutoční
v sobotu 5.12.2015. Okrem rôznych vianočných
aktivít pripravuje naše mesto novinku a to 1. roč-
ník jednodňového Mikulášskeho trhu, ktorý do
nášho mesta vnesie pravú vianočnú atmosféru.

Obyvatelia sa môžu tešiť na stánky, rozvoniavajúce
klobásky a iné dobroty, medovinu, varené víno a pre-
dovšetkým vianočnú atmosféru s bohatým kultúrnym
programom. Mesto Svit tak chce vytvoriť novú tradí-
ciu, pri ktorej obyvatelia prežijú adventný čas spo-
ločne v srdci (centre) mesta. 

Vyzývame všetkých predajcov, ktorí majú záujem,
aby sa prihlásili a zažiadali o pridelenie predajného
miesta. Nebude spoplatnené, podmienkou je zabez-
pečenie si vlastného predajného stánku. Uprednost-
nený bude predaj vianočného sortimentu. 

Žiadosť o pridelenie predajného miesta nájdete
na webe mesta Svit a môžete ju poslať mailom na
maria.rusinova@svit, alebo osobne priniesť do po-
dateľne Mestského úradu. MR

Bieloruského veľvyslanca (vpravo) priví-
tal primátor mesta Svit. Foto: P. Kostka

(Dokončenie na 2. strane)

(Dokončenie na 3. str.)



Mesto Svit
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie 
na obsadenie funkcie 

riaditeľa Základnej umeleckej školy, 
Kpt. Nálepku 107, 059 21 Svit 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný
druh školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.o peda-
gogických zamestnancoch a odborných zamestnan-
coch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ
SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifi-
kačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požia-
davky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov v znení
neskorších predpisov,
• vykonanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky
alebo jej náhradnej formy), 
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Ďalšie požiadavky: 
• spôsobilosť na právne úkony
• ovládanie štátneho jazyka
• znalosť príslušnej legislatívy
• bezúhonnosť
• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
• osobnostné a morálne predpoklady pre výkon ria-

diacej funkcie
• spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.

Požadované doklady k prihláške do výberového
konania:

• prihláška do výberového konania
• štruktúrovaný profesijný životopis
• overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných

predpokladov
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (v zmysle

§ 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z.)
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre

potreby výberového konania v zmysle § 11 zá-
kona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných úda-
jov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Uzávierka prihlášok je 27. novembra 2015.

Prihlášky s označením „Výberové konanie - ZUŠ
Kpt. Nálepku 107, Svit - NEOTVÁRAŤ“ je potrebné
doručiť na adresu:

Mesto Svit
Hviezdoslavova 269/33
059 21 Svit

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania
bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, ozná-
mené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Ing. Miroslav Škvarek, MPH v.r. 
primátor mesta  

Vzali na vedomie správu o vyhod-
notení návrhu koncepcie poskyto-
vania sociálnych služieb v meste
Svit a zriadili Komisiu architektúry
a urbanizmu pri MsZ Svit. Určili jej
náplň a za jej predsedu zvolili Ing.
Ivana Zimu, tajomníčku Ing.
A. Kromkovú a členov Ing. arch. Ľ.
Vartovníka, Ing. arch. J. Veselov-
ského a Ing. arch.Miroslava Dulíka. 

Na rad prišla informácia Minister-
stva vnútra SR k zámene nehnuteľ-
ností medzi SR v správe MV SR
a Mestom Svit, ktorú poslanci vzali
na vedomie. 

Rovnako vzali na vedomie zámer
predložený spoločnosťou TIRAXIM,
s. r. o. Bratislava na rekonštrukciu
budovy bývalého Domova mlá-
deže SPŠ Svit a jej prestavbu na ná-
jomný bytový dom a schválili uzne-
senie na uzavretie Zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve na predmetný účel. 

Schválili aj zmenu uznesenia, tý-
kajúceho sa investičných priorít
v roku 2015, ktorým sa pôvodná
suma 225 tisíc eur mení na sumu
50 243 eur. Vzali na vedomie doda-
tok k Vnútornému predpisu pre
vedenie účtovníctva a výsledok ve-
rejnej obchodnej súťaže na predaj
bytu č. 9 v nájomnom bytovom
dome na Jilemnického ul. č. 838 –
tento predaj jedinej záujemkyni
schválili za sumu 42 401 eur. Na
účely opatrovateľskej služby odsú-
hlasili rozpočtové opatrenie
č. 25/2015 vo výške 2 000 eur. Roz-
počtové opatrenie č. 24/2015, ktoré
rovnako schválili, sa týka zabezpe-
čenia športových podujatí mestom
(nie dotácií) vo výške 1 000 eur. Vzali
na vedomie hospodárenie mesta
za 9 mesiacov roku 2015. 

Ako prvý interpeloval R. Abra-
hám, ktorý prostredníctvom M.
Smatanovej predložil list Ing. B.
Bartku, týkajúci sa predaja pozem-
kov záhradkárskej osady Breziny,

v ktorom odôvodňuje nevýhodnosť
tohto predaja pre mesto. Primátor
prisľúbil písomnú odpoveď. F. Drozd
sa zaujímal o personálne zmeny na
Mestskej polícii – náčelník J. Dluhý
vysvetlil, že od 1. 9. 2015 je v stave
zamestnancov L. Vojsovičová ako
mestská policajtka. F. Drozd si vy-
žiadal aj písomné stanovisko k bu-
dúcemu oploteniu detských ihrísk
a položil otázku, či je pravda, že sa
plánuje zlučovanie základných
škôl. L. Mačugová odpovedala, že
sa v tejto záležitosti vypracováva
nová koncepcia a v blízkej dobe
budú k nej prebiehať rokovania
s kompetentnými pracovníkmi. 

D. Vojsovičová sa opýtala na
možnosti zväčšenia výšky oplotenia
športového areálu ZŠ Mierová ul.
z dôvodu obmedzenia rušivých mo-
mentov pre okolo bývajúcich obča-
nov. A. Kromková vyhlásila, že sa
v tejto veci koná - pripravuje sa ce-
nový prieskum. 

J. Bobulová za zaujímala o dô-
vody uzatvorenia predajne Jed-
noty Pod Skalkou – dodatočne vy-
svitlo, že išlo len o práceneschop-
nosť predavačky. Na záver sa opý-
tala na dôvod, pre ktorý sa nerieši
rekonštrukcia kotolne v Kultúrnom
dome Pod Skalkou, ktorá bola za-
radená do akcií investičných priorít
mesta. A. Kromková odpovedala,
že dosiaľ neprišla odpoveď z prí-
slušného ministerstva na žiadosť
o dotáciu pre tento účel. 

V diskusii predložil I. Zima otázku,
ako sa plnia príjmy z dani z nehnu-
teľnosti a primátor mesta informo-
val o viacerých aktivitách – o pri-
pravovanom 1. plese primátora
mesta, ktorý bude 16. 1. 2015, o ja-
nuárovom podujatí Spartan, o akcii
– „Coca cola kamión“ dňa 10. 12.
2015 na námestí a výsledkoch svo-
jich pracovných ciest. Najbližšie ro-
kovanie poslancov je plánované na
19. novembra 2015.            -vž-
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I. ples primátora Svitu
16. 1. 2016 o 19.00

Spolcentrum Svit

Veronika HATALA – moderátorka 
SYMPHONIC NEWS QUARTET 
ABRAKADABRA – kapela večera
INSIEM – hviezda večera

Bohaté švédske stoly

Vstupné: 35,-€
Predpredaj vstupeniek: 
MsÚ Svit, č..t. 0908 406 147, 052/7875114

Hviezdoslavova 33, č. dv. 116



nia partnerstva formou družobných miest,
alebo sprostredkovaním obchodných kon-
taktov na hospodárskej úrovni. Bieloruská
republika v ostatnom období prešla viace-
rými reformami a za zmienku stojí najmä
miera nezamestnanosti, ktorá predstavuje
do 1%, ale aj výška investícií do športu,
mládeže a sociálnej oblasti. Krajinu je
možné charakterizovať podľa slov V. Serpi-
kova na základe zloženia obyvateľstva sfor-
movaného po 1. a 2. svetovej vojne ako
otvorenú a Bielorusov ako srdečný národ.
Počas krízy na Donbase si Bielorusko za
útočisko zvolilo vyše 140 000 utečencov zo
susednej Ukrajiny. Kríza zasiahla aj Bielo-
rusko vzhľadom na zmeny na jeho hlavných
trhoch, ktorými sú predovšetkým Rusko
a Ukrajina, preto si hľadá nových partnerov
na hospodárskej a spoločenskej úrovni. Ako
dobrý príklad doterajšej družobnej spolu-
práce uviedol honorárny konzul M. Murín
partnerstvo slovenskej obce Mútne, ktorej
je starostom, a hlavného mesta Minsk. 

Ďalšie kroky bieloruskej delegácie spolu
s partnermi zo Svitu smerovali do spoloč-
nosti Chemosvit, a. s., kde hostí privítal
člen predstavenstva Ing. Michal Ľach, ktorý
prítomným predstavil firmu a rozsah jej
podnikateľských aktivít. Okrem prezentácie
firiem skupiny Chemosvit group mali hostia
možnosť navštíviť výrobu v sprievode Ing.

D. Dudaška a zoznámiť sa s portfóliom čin-
ností spoločnosti. Hostia ocenili vysokú
technologickú úroveň pracovísk a viditeľnú
skvelo odvedenú dlhoročnú prácu jej maji-
teľov a zamestnancov na poli inovácií a im-
plementovania moderných technológií. 

Po pútavej návšteve Chemosvitu nasle-
dovalo stretnutie s predstaviteľmi Výskum-
ného ústavu chemických vlákien, a. s. pod
vedením gen. riaditeľa Ing. Martina Bu-
dzáka. Ten spolu so svojim tímom priblížil
smerovanie výskumných a obchodných ak-

tivít ústavu a prezentoval jeho najvýraznej-
šie úspechy. Výsledky výskumu a produkty
z nich vychádzajúce hostí značne zaujali.
Prejavili záujem o informácie, ktoré by sa
dali využiť pre nadviazanie spolupráce so
spoločnosťami podnikajúcimi na bieloru-
skom trhu. 

Aktéri oboch stretnutí vyjadrili vôľu spo-
lupracovať a prisľúbili prijať ďalšie kroky pre
prehĺbenie vzťahov s Bieloruskou republi-
kou.                     Bc. Darina Štefaňáková

Foto: Peter Kostka 

Mobilné protipovodňové
plastové zábrany sú určené pre
ochranu pred pomaly stúpajú-
cou hladinou vodných tokov.
Dajú sa použiť hocikde, bez
špeciálnej stavebnej predprí-
pravy. Ich výhodou je nízka
hmotnosť a rýchla zmontovateľ-
nosť na akomkoľvek povrchu, či
je to asfalt, štrk, alebo aj blato.
V pomerne krátkom čase ich
dokážu postaviť dvaja ľudia.
Ako nás informoval Ing. Július
Frkáň, riaditeľ spoločnosti Che-
mosvit Environchem, mobilné
protipovodňové zábrany sú vy-
robené z plastových a kovových
dielov. „Hlavným prvkom je
štruktúrne ľahčený stenový pr-
vok z recyklovaného polypro-
pylénu rozmerov 1 x 1 m
a s hrúbkou 8 cm. Stenový pr-
vok váži 21 kg a je z jednej

strany hladký, z druhej rebro-
vaný,“ povedal nám Ing. J.
Frkáň o prvku, ktorý sa vyrába
vo Svite. Podporná kovová kon-
štrukcia, ktorú vyrába tren-

čianska Konštrukta-Industry, po-
dopiera každý stenový prvok
a umožňuje jeho potrebný
sklon i vzájomný výškový posun
jednotlivých stenových prvkov

pre lepšie kopírovanie terénu.
Na bočné spájanie stenových
prvkov slúžia plastové diely,
ktoré sú pevne spojené so ste-
novými prvkami na ich bočných
stranách a fixované nasúvateľ-
nými plastovými stĺpmi. „Všetky
plastové diely sú vyrábané z re-
cyklovaných plastov z rôznych
priemyselných odvetví, včítane
automobilového,“ hovorí riadi-
teľ Environchemu. 

Po pominutí ohrozenia sa zá-
brany jednoducho rozoberú,
uložia na palety a do preprav-
ného kontajneru. „Takýmto sys-
témom by mohli byť vybavené
okresné hasičské a záchranné
služby, ktoré by operatívne za-
bezpečovali stavbu mobilných
protipovodňových zábran na
potrebných miestach v rámci
okresu,“ dodal Ing. J. Frkáň.

Cenu z rúk predsedu komisie
Lászlóa Miklósa, prezidenta AS-
PEK-u Pavla Mikuláša a vedú-
ceho Zastúpenia Európskej ko-
misie Dušana Chreneka, prevzal
v Bratislave za Chemosvit Envi-
ronchem predseda predstaven-
stva Ing. Ján Olekšák.

Eva Potočná

Bieloruský veľvyslanec vo Svite
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Niekoľko rokov výskumu, statických skúšok a overovania stálo riešenie výskumnej úlohy
Mobilné protipovodňové zábrany vyrobené z druhotných surovín, na ktorej sa podieľali
výskumný kolektív na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažér-
stva kvality STU Bratislava, svitská spoločnosť Chemosvit Environchem, a. s. a Konštrukta-
Industry, a.s., Trenčín. Za jej vyriešenie získalo toto konsorcium Národnú podnikateľskú
cenu za životné prostredie, ktorú udeľuje Asociácia priemyselnej ekológie (ASPEK). Súťaž
je národným kolom prestížnej medzinárodnej súťaže Európskej ceny za životné prostredie
v podnikaní.

Národná podnikateľská cena za životné prostredie pre svitskú firmu

Protipovodňové dosky z  Chemosvitu Environchemu



Primátor mesta Ing.M.Škvarek
po príhovore, v ktorom ocenil
zásluhy a prácu seniorov, odov-
zdal kytice kvetov a darčekové
koše predsedom piatich orga-
nizácií, zastrešujúcich seniorskú
generáciu. 

Sú to dva kluby dôchodcov,
ZO SZZP, ZO JDS a Klub ABŠP.
Predseda ZO Jednoty dôchod-
cov Slovenska Mgr. Miroslav
Jurčák po poďakovaní za túto
pozornosť vysvetlil prítomným
význam karty seniora, ktorá sa
dostáva do obehu na pomoc
starším ľuďom. Vyzdvihnúť si ju
môžu v mieste prvého kontaktu
na MsÚ vo Svite.

Mesto Svit 11/2015 4

V piatok 16. októbra, plní
očakávania, v daždi, vyrazili
sme na cestu. Bol nás plný au-
tobus a mnohých som spozná-
vala až „za jazdy“. Tri dni po-
bytu ma však utvrdili v poznaní,
že sú to skvelí, sympatickí, ve-
selí a disciplinovaní ľudia. Ser-

vis v autobuse bol ukážkový –
manželka Petra Čapó Katka
bola pripravená na všetko – od
vynikajúcich buchtičiek až po
pitný režim. 

Večer nás na mieste nášho
cieľa čakala místostarostka Če-
skej Třebovej Jaromíra Žáčková

s manželom. Uviedla nás do
moderného Domova dô-
chodcov, kde sa o naše stra-
vovanie starali kuchárky pod
vedením šéfky Marienky
z Brezna, ktorá tam žije už
vyše 10 rokov a stále hovorí

pekne po slovensky. 
Po raňajkách nás čakal výlet

do Litomyšle. Každého istotne
toto mesto očarí – má veľ ko-
lepé námestie a aj prehliadka
renesančného zámku a okoli-
tých záhrad zanechala v nás

hlboké dojmy. Národná kul-
túrna pamiatka je zapísaná
v zozname Unesco a i keď sme
sa museli ponáhľať do Českej
Třebovej, krátka návšteva
tohto mestečka nás nadchla
a potešila.

Po dobrom obede sme sa
presunuli do kostola, kde sme
v krutej zime museli absolvovať
nutnú skúšku. Všetci, do jed-
ného, bez protestu spievali
a hrali, aby večer všetko klaplo
ako má. Videla som, že mám
pred sebou zodpovedných
ľudí, ktorým záleží na výkone
a ktorí plne rešpektujú pokyny
šéfa – dirigenta Petra. Vy-
mrznutých po skúške nás pri-
chýlil na fare miestny pán farár
Kolovratník. Dobre nám padol
teplý čajík a hodina vystúpenia
sa blížila. Pod kostýmy teplé
tričká, spodky, len aby sme vy-
držali. Je pred 19-tou a spo-
ločne kráčame do kostola,
v ktorom sú už diváci a jeden
z nich je významnejší – v lavici
zaujal miesto samotný Zdeněk
Pololánik s manželkou.

Náš program pozostával
z organového koncertu G. F.
Händla, Haydnovej Malej
omše, kde sa zaskveli výkony
sopranistky Janky Králikovej
a organistu Jožka Štrbku. Rov-

Laudamus zo Svitu očaril aj Pololánika
V našom partnerskom meste Česká Třebová sa konal prestížny
Medzinárodný organový festival žijúceho českého hudobného
skladateľa  Zdeňka Pololánika. V rámci mesačného programu
dostal na ňom  priestor a česť vystúpiť i organista Peter Čapó
a Miešaný spevácky zbor Laudamus s komorným orchestrom.
Od leta sa zodpovedne pripravovali a naštudovali i skladbu
Z. Pololánika Sub tuum praesidum.

Štyri rozkošné dievčatká z MŠ Mierová ul. -  Lujza Levarská,
Nelka Neuwirtová, Laura Slodičáková a Nely Kušniráková v do-
provode pani učiteľky Dalmácie vyšli na veľké pódium
a z plných hrdiel vypovedali a vyspievali verše a pesničky prí-
tomným seniorom. Tým totiž opäť  po roku patril program pri-
pravený a darovaný mestom Svit. 

Vargovčan a Jožko Jožka našich seniorov 
prekvapili a potešili 

€

€

Foto V. Gajan
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nako i komorného or-
chestra, ktorého výkon
umocnil umelecký dojem
a kvalitu produkcie. Za-
spievali sme i skladbu
Z. Pololánika a najmä diri-
gentovi nebolo všetko
jedno – je to predsa len
zaväzujúce. Na tvári autora
sa však objavila úprimná
spokojnosť a jeho potlesk
nás utvrdil, že ju môžeme
dať aj ako prídavok. Po nej
zaznela zaznela skladba J.
Podprockého Ave verum
corpus a na záver všetkých
do úžasu priviedla orga-
nová skladba J. Strejca So-
náta I. - ktorou nás očaril
a milo prekvapil P. Čapó.
Diváci napriek zime sedeli
a tlieskali a tlieskali a my
sme pridávali 3 skladby.!

Po tomto výkone sme
odovzdali gratuláciu a ky-
ticu Z.Pololánikovi k jeho
80-tinám a plní dojmov
sme sa vrátili do tepla na
faru, kde rozborom a doj-
mom nebolo konca. Večer
nás v Kultúrnom centre ča-
kali priatelia zo spevác-
keho zboru Bendl a pri po-
hári vínka sme dokázali, že
sa vieme baviť i pri inej
muzike. Vytiahli sme har-
moniku, ľudový repertoár

a spoločne s priateľmi
z Bendla si tí fyzicky zdat-
nejší i zatancovali.... V ne-
deľu sme ešte zaspievali
na sv.omši a Českej Třebo-
vej sme zamávali.....

Úprimne sa priznám, že
som počas celej doby bola
hrdá na túto partiu nielen
vynikajúcich muzikantov
a spevákov, ale i úžasných
ľudí, ktorí tvoria profesio-
nálne teleso, lebo majú
vnútornú zodpovednosť
a úctu k ostatným, najmä
však ku človeku, ktorého
zásluha na úspechu je naj-
väčšia. Je ním Peter Čapó,
učiteľ a organista, dirigent
a správny chlap, ktorý má
nemalé nároky, ale vie ich
dosiahnuť ľudsky, prirodze-
nou autoritou a láskavo.
Keď som na ceste späť po-
zorovala jeho výraz, bola
som šťastná. Za neho, lebo
viem, ako veľmi mu na
tomto vystúpení záležalo
a aké mal problémy s per-
sonálnym obsadením zbo-
ru. Ale práve pre jeho prí-
stup ho podržali priatelia
z Popradu a my môžeme
s hrdosťou povedať, že
sme reprezentovali Svit na
najvyššej úrovni.           

V. Žoldáková

Známy ľudový rozprávač Jožko-Jožka sa vlastným
menom volá Jozef Varga. Málokto vie, že to bol on,
ktorý pred 10-timi rokmi založil v Hanušovciach nad
Topľou folklórny súbor, nesúci jeho meno – Vargovčan.
Dnes združuje okolo 250 mladých ľudí, ktorí majú chuť
a elán zveľaďovať folklórne zvyky a obyčaje našich
predkov. Program pod názvom „Kým žiješ, tancuj a špi-
vaj“ doprevádzala ľudová hudba Čavargoš. Divákov

nadchla svojím temperamentom a umeleckým výko-
nom.  

Zaujímavé choreografie, spevy i humorné vstupy
Jožka Jožku vyvolali potlesk a smiech počas celého
večera. Diváci odchádzali príjemne prekvapení, od-
dýchnutí a usmiati.  V. Žoldáková, Foto: Peter Kostka

€

€

Digitálne zručnosti pohľadom
dvoch generácií

Pod týmto názvom zorganizovala Stredná odborná škola spolu
s Mestským úradom vo Svite 5. novembra 2015 veľmi zaujímavé
podujatie, ktoré bolo súčasťou projektu EUROSCOLA 2016.

Tejto myšlienky sa ujali v SOŠ Dr.
Miriam Sterczová a Ing. Adriana
Mlynská s ďalšími pedagogickými
pracovníkmi. Na stretnutie, ktoré
otvorila riaditeľ ka SOČ RNDr. E.
Nebusová, si pozvali aj študentov
z oboch základných škôl a seniorov
mesta. Tí vytvorili tri tímy, v ktorých
dostali praktické úlohy v práci na
počítači na témy: internetová eko-
nomika, elektronizácia verejnej
správy, vzdelávanie a zvyšovanie
digitálnych zručností, digitálna

bezpečnosť, širokopásmový inter-
net a ľudské práva a digitálne tech-
nológie. Potom si jednotlivé tímy
prezentovali svoje poznatky a za-
ujímavý bol aj pohľad dvoch ge-
nerácií na digitálnu budúcnosť.

Jeden z tímov vytvorili aj seniori
zo ZO JDS (na obr.), ktorí vyjadrili
živý záujem o ďalšie získavanie
praktických zručností v oblasti po-
čítačovej techniky. 

-ák- 
Foto: M. Sterzová



Konal sa 20. októbra 2015 v Dome kul-
túry vo Svite a jeho hlavným cieľom bolo
prezentovanými aktivitami podporiť zá-
ujem o tematiku kvality zdravia a zároveň
zvýšiť povedomie v oblasti prevencie
a zdravého životného štýlu svitských se-
niorov a obyvateľov mesta.  Návštevníci si
pod odborným dohľadom MUDr. Margity
Imriškovej a odborníkov z RÚVZ mohli ne-
chať zmerať krvný tlak, hladinu choleste-
rolu, index BMI, WHR a taktiež zhodnotiť
svoj celkový zdravotný stav a spôsob ži-
votného štýlu. Okrem vyšetrení boli v po-
obednom čase predvádzané aj ukážky pr-
vej pomoci dobrovoľníkom z SČK Poprad.

Odborné vyšetrenia a poradenstvo vy-
užilo takmer 100 občanov mesta a naj-
vyššiu účasť zaznamenali najmä starší oby-
vatelia. Pre seniorov bol navyše vo
večerných hodinách pripravený kultúrny
program pod taktovkou folklórneho sú-
boru Vargovčan a nechýbal ani ľudový roz-

právač Jožko Jožka. 
Záujem občanov podnietil mesto pre vy-

tvorenie tradície pravidelného organizo-
vania Dňa zdravia vo Svite. 

Mgr. Mária Rušinová
Foto: P. Kostka

SVITSKÝ DEŇ ZDRAVIA
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Nadobudnutie odbornej spôsobilosti je
podmienené absolvovaním odborného
vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom
programe, ktorého odborným garantom je
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionál-
neho rozvoja SR. Správca si ju zabezpečuje
buď osobne alebo prostredníctvom zamest-
nanca, resp. člena štatutárneho orgánu
v prípade právnických osôb. 

Ďalšou podmienkou je riadne zriadená
kancelária správcu, ktorá sa musí nachádzať
vo verejne dostupnej budove. Musí byť
otvorená   najmenej dva pracovné dni
v týždni, minimálne štyri za sebou idúce ho-
diny. Tým sa  zabezpečí lepšia komunikácia
medzi správcom a vlastníkom, lepšia infor-
movanosť a sprístupnenie dokumentácie.

Novela priniesla aj zmeny pre spoločen-
stvá. Za predsedu SVB už môže byť zvolená
len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na
právne úkony a zároveň je vlastníkom alebo
spoluvlastníkom bytu alebo nebytového
priestoru v dome, ktorého má byť predse-
dom a je bezúhonná. Nemôže byť predse-
dom iných spoločenstiev (bytových domov),
kde nie je vlastníkom bytu alebo nebyto-
vého priestoru.

Naša spoločnosť je držiteľom potrebného
osvedčenia a dlhodobo zabezpečuje správu
bytov a nebytových priestorov v zmysle
platnej legislatívy. Nové požiadavky na vý-
kon správy nás nezaskočili. Pravidelným
vzdelávaním našich zamestnancov posky-

tujeme kvalifikované administratívne, od-
borné a technické zabezpečenie správy
a prevádzky budov. 

Sme tu pre vlastníkov bytov a nebytových
priestorov počas stránkových dní štyrikrát
v týždni na adrese BYTOVÝ PODNIK SVIT,
s.r.o., Štúrova 275/87, 059 21 Svit. 

Sme poistení zo zodpovednosti za škodu
vzniknutú pri výkone správy v rozsahu pri-
meranom počtu spravovaných domov a

miere rizika pri výkone správy. 
A čo váš správca? Aké sú jeho predpo-

klady? Potrebujete odbornejší prístup?
Kontaktujte nás na tel. čísle

052/7755039 alebo príďte osobne!
Ponuka pre vás?

50 % ZĽAVA ZA VÝKON SPRÁVY do
konca roka 2016.

BYTOVÝ PODNIK SVIT

Pre správu bytových domov budú od roku 2016 platiť nové pra-
vidlá. Zákonom č. 246/2015 Z. z. s  účinnosťou od 1. 1. 2016  sa
ustanovili  minimálne podmienky  na výkon činnosti správcov spra-
vujúcich bytové domy, ktorými sú odborná spôsobilosť, kancelária
správcu a  poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone správy.
Tieto podmienky spolu so živnostenským oprávnením v predmete
správy a údržby bytového fondu sú potrebné na zápis správcu do
„zoznamu správcov“.

Mesto Svit sa rozhodlo v októbri - Mesiaci úcty k starším, pripraviť v spolupráci
s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva  v Poprade (RÚVZ) a Slovenským
Červeným krížom Poprad a Svit (SČK) podujatie s názvom DEŇ ZDRAVIA.

SPRAVOVAŤ BYTOVÉ DOMY NEMÔŽE  „HOCIKTO“ alebo PREDPOKLADY  DOBRÉHO SPRÁVCU 



Preto sme sa rozhodli im túto
povinnosť spríjemniť veselou ak-
tivitou. 9. októbra sa žiaci našej
školy pokúsili o prekonanie slo-
venského rekordu v čistení zubov
vo dvojiciach. Tejto milej akcie sa
zúčastnilo 132 dvojíc. Zuby si ne-
čistili len naši žiaci, no na pomoc
im prišli aj škôlkari z MŠ Pod Skal-
kou. Po dôkladnom vyčistení si
zúbkov nám pozvaní komisári oz-
námili, že zdolanie slovenského
rekordu bolo úspešné a naša
škola bude zapísaná v slovenskej
knihe rekordov. 

Nezabudli sme však ani na
edukačnú časť, ktorá predchá-
dzala samotnému čisteniu. Žiaci
absolvovali besedu o ústnej hy-
giene so študentmi zo Strednej
zdravotnej školy v Poprade. Pri-
pomenuli si, čo všetko ústnej hy-
giene prospieva, čo nie a ako si
správne čistiť zuby. Naučili sa, že
krásny úsmev im zdravé zuby ne-
zabezpečí, ale zdravé zuby im za-
bezpečia krásny úsmev. 

Mgr. Erika Antalová
ZŠ Komenského Svit
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Deti seniorom z lásky
Krásne  jesenné počasie na konci mesiaca nás priam
vyzvalo navštíviť Klub dôchodcov  vo Svite. Táto náv-
števa bola, ako sa hovorí u dospelákov, pracovná. 
Vzali sme si hrable, vrecia, metly, gumené rukavice a na
hodine pracovného vyučovania sme prispeli k skrášleniu
ich prostredia, v ktorom žijú. Pohrabali sme lístie, poza-
metali chodníky v parku a pozreli sa, čo by bolo ešte
dobré pre starké a starkých urobiť. Keďže nám počasie v
tomto mesiaci neumožnilo urobiť pre nich viac, dohodli
sme sa, že k nim ešte prídeme. Veď veľmi dobre vieme,
že si pomoc mladších nezaslúžia len v októbri. Do našich
triednych zbierok pribudol ďalší dobrý skutok, tentokrát
vo forme pomoci. A na záver jeden náš postreh...milé
bolo, keď nám jedna starká zakývala z okna a povedala,
že keby mohla zísť dole, tak nám prinesie cukríky.

žiaci IV.A a IV.B triedy ZŠ Mierová

Školský rok aj jeseň sú
v plnom prúde. Október
nie je venovaný len úcte

k starším, ale aj ústnemu zdraviu. S touto témou  bezprostredne
súvisí aj pravidelné umývanie zubov, činnosť, ktorá u detí nie je
práve obľúbená. 

Malí rekordmani

20. novembra 2015 o 17.00 – sála Domu kultúry
Slávnostný program k 70.výročiu Únie žien Slovenska
20 .a 21.11.2015 – miestnosť nad poštou
Vianočná výstava ručných prác s predajom 
27. 11. 015 o 17.00 – sála Domu kultúry
MARCO CLAVORA´ BRAULIN – klavírny recitál - str. 8.
28. 11. 2015 od 9.00 – obradná sieň v Dome kultúry
Slávnostné prijatie novonarodených detí
5. 12. 2015 od 9.00 hod. - Námestie J.A.Baťu
od 9.00 – Mikulášske trhy

16.00 – MAGICKÝ MIKULÁŠ - str. 10.
10. 12. 2015 o  16.00  hod. - Námestie J.A.Baťu
VIANOČNÝ KAMIÓN COCA – COLA
14. 12. 2015 o 17.00 – sála Domu kultúry
VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ vo Svite
15. a 16. 12. 2015 o 16.00 hod – sála Domu kultúry
VIANOČNÉ POHLADENIE - besiedka ZŠ Mierová – pre verejnosť
17.12.2015 o 18.00 hod. - sála Domu kultúry
NATASHA WRIGHT a ALFRED McCRARY – VIANOČNÝ KON-
CERT- viď str. 13.

Program podujatí



Po absolvovaní Filozofickej fa-
kulty Univerzity Komenského
v Bratislave bola zamestnaná
v Závodoch ťažkého strojárstva
v Dubnici nad Váhom. Zúčastnila
sa odbornej stáže v Paríži, neskôr
pracovala ako redaktorka časo-
pisu Závislosť. Externe spolupra-
covala s viacerými redakciami slo-
venských periodík (Slovenka,

Zdravie, Quark, Plus 7 dní, Uči-
teľské noviny, Rodina a škola, Li-
terárny týždenník, Slovenské po-
hľady a iné). Je držiteľ kou Ceny
Slovenských pohľadov za pre-
klady publikované v roku 2007,

zostavila tiež dve antológie po-
viedok slovenských spisovateliek.
Z vlastnej tvorby vydala zbierku
poviedok Všivavé osudy a mozai-
kové romány Papendeklová
idylka a Bonvivánske chiaroscuro.

Besedy s Vladimírou Komo-
rovskou sa zúčastnili žiaci Stred-
nej odbornej školy vo Svite. Prí-
jemná a energická autorka nám

porozprávala o svojej tvorbe,
o rozdieloch francúzskeho a slo-
venského jazyka, s ktorými sa
musí prekladateľ popasovať a tiež
o zážitkoch zo života vo Fran-
cúzsku.   DŠ

Beseda s Vladimírou Komorovskou
Vladimíra Komorovská pôsobí od roku 1997 v slobodnom povo-
laní ako prozaička a predkladateľka umeleckej a odbornej litera-
túry z francúzštiny. 
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Výtvarný salón aj so Sviťanmi
V priestoroch Mestskej knižnice vo Svite vystavujú členovia
Klubu popradských výtvarníkov výber zo svojej tvorby. 

Stretávajú sa raz týždenne a striedavo sa venujú realistickej, deko-
ratívnej i abstraktnej tvorbe. Dbajú najmä o to, aby popri zvládnutí
výtvarnej techniky vložil každý autor do svojej práce vlastný nápad,
svojskú kreativitu i výtvarný rukopis. Tvoria pre svoje vlastné poteše-

nie, ale i pre radosť blíz-
kych a širokej verej-
nosti. 

Prezentujú sa tu
práce desiatich členov
klubu, medzi ktorými sú
i obrazy Sviťana Juraja
Ujházyho, bývalej Svi-
ťanky Noriky Habláko-
vej (obaja bývalí uči-
telia), či Heleny Su-
chej, dlhoročnej gra-
fičky Chemosvitu, a. s. 

Zátišia, krajiny, ab-
straktné motívy a pest-
ré výtvarné techniky si
môžete pozrieť v Mest-
skej knižnici do 20.
decembra 2015.



Životné prostredie nie je len
prázdny pojem, je to spoločný prie-
stor, v ktorom všetci žijeme a ktorý
každodenne ovplyvňujeme. 

Dnešný hektický spôsob života
nám často nedovoľuje spomaliť
a zamyslieť sa nad svojím správa-
ním. Preto vám touto formou

chceme každý mesiac prinášať in-
formácie, rady a tipy ako znížiť svoj
vplyv na prostredie a prispieť tak
k jeho ochrane. Venovať sa bu-
deme rôznym témam počnúc od-
padmi, ktoré tvorí každý z nás, cez
verejnú zeleň a naše bezprostredné
okolie, až po ekologické návody
a tipy. 

„Starý za nový“
Jednou z oblastí, ktoré ovplyv-

ňujú životné prostredie je aj tvorba
odpadov. Technické služby mesta
sa preto pre vás snažia neustále
zlepšiť svoje služby a umožniť tak
občanom separovať odpad čo naj-
jednoduchšie a najpohodlnejšie.

Jednou z takýchto služieb je aj no-
vozavedený zber starého papiera
systémom „starý za nový“. Počas
posledných troch októbrových dní
prebiehal na každej ulici mesta vý-
kup novín,časopisov, letákov, kníh
bez obalov a kartónového papiera.
V tejto aktivite plánujú TS mesta
Svit pokračovať raz mesačne.

Zber elektroodpadu
Ďalšou službou je zefektívnenie

zberu elektroodpadu pomocou E-
boxov, umiestnených na ľahko do-
stupných miestach – Pošte Svit,
Mestskom úrade a v Potravinách
Jednoty Pod Skalkou. Do týchto
boxov môžete odovzdať drobný
elektroodpad (batérie v hornej
časti boxu a rôzne malé elektros-
potrebiče - MP3, staré wallkmany
a pod. do časti spodnej).

Milí čitatelia – veríme, že bu-
deme inšpirovaní i vašimi pod-
netmi a spoločne tak pomô-
žeme skvalitniť priestor, v kto-
rom žijeme.

-red-

Deň stromov Ochrana životného prostredia a ekológia sa neustále skloňuje
v médiách, oháňajú sa ňou politici aj predajcovia. Správať sa
ekologicky je v dnešnej dobe  „in“. Správame sa tak však aj
v skutočnosti, alebo sa len skrývame za pozlátko eko-imidžu
a pred skutočnými problémami zatvárame oči?

VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY 2015
Po ústretových krokoch primátora mesta sme v septembri po pr-
výkrát usporiadali výstavu v nových priestoroch Domu kultúry.
Škoda, že sa na nej prezentovalo len 40 registrovaných členov
a jeden prídomový záhradkár. Množstvo rád od pomológov a vý-
mena skúseností boli hlavnou témou. 
Po ukončení všetky exponáty putovali na Podtatranskú výstavu do

Popradu, ktorá by bez našich vystavateľov zívala prázdnotou. Komisia
vybrala a zaslala z výstavy 22 druhov jabĺk aj na výstavu ZÁHRADA
2015 do Trenčína na súťaž o najkrajšie jablko roka. Zo svitských záhrad
tam putovalo až 14 druhov od 10 pestovateľov. Najväčším ocenením
boli ale šťastné očká detí z predškolských zariadení.

V Klube dôchodcov boli po zhodnotení ankety 26. 10. vyhlásení
víťazi. Za ich prácu, ktorá netrvá len počas výstavných dní, poďakoval
okresný predseda Jozef Kalakaj
a predseda organizačného výboru
Jozef Jopek. Najväčší počet hlasov
získala tekvica od pestovateľa Jána
Janigloša zo ZO SZZ Breziny (na
obr.), druhý bol herbár liečivých ra-
stlín od troch žiačok z Liptovskej
Tepličky a tretie miesto získali maxi
cibule od pestovateľa Rada Adam-
koviča zo ZO SZZ Máj. Všetci ob-
držia diplom a vecnú cenu od sponzorov. Tri ocenenia získali aj vyžre-
bovaní účastníci ankety. 

Keďže sa chceme vyvarovať niektorých nedostatkov, žiadame všetkých
záhradkárov, aby nám zasielali postrehy, žiadosti o rady, ale aj výmenu
skúsenosti, na adresu OV SZZ-P. Jilemnického 304/25, 059 21 Svit,
alebo na ovszzpoprad@zoznam.sk.

Ďakujem primátorovi mesta Ing. M. Škvarekovi, sponzorom, aktívnym
členom, ale aj účastníkom, bez ktorých by výstavy nemali zmysel.

Rok sa uzatvára, ale práca a starostlivosť o záhrady nekončia, tak
vám prajem do budúcna veľa zdravia, príjemnej práce a iba pekné
a zdravé výpestky.                       Jozef Kalakaj predseda OV SZZ PP
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O jednu skládku menej
Po dlhé roky kazila dojem v garážovej osade za
ulicou Jilemnického čierna skládka, a  to aj na-
priek prítomnosti veľkoobjemového kontajnera.
Technické služby mesta Svit v tomto roku zmenili
stratégiu. Odstránili veľkoobjemový kontajner,
vyčistili priestor, osadili kamerový systém. A vý-
sledok? Nad očakávanie, uvedené miesto je na
nepoznanie.... Otázkou je, či musíme všetko mo-
nitorovať kamerami...? ĽM

EKO okienko

20. október patrí v environmentálnom kalendári
Stredoeurópskemu dňu stromov. Žiaci našej
školy si ho pripomenuli rôznymi formami a rea-
lizáciou viacerých akcií.
V týždni, ktorý predchádzal tomuto dňu sa žiaci

všetkých tried našej školy zapojili do zberu papiera,
čím prispeli k záchrane živých stromov.

Od 19.do 23. októbra piataci i ôsmaci na vyučo-
vaní získali informácie o ihličnatých drevinách, pre-
zreli si fotografie ihličnatých drevín i film v Pralesoch
Karpát. Počas vychádzky poznávali dreviny vysadené
v okolí našej školy - jedľu bielu, smrek obyčajný, bo-
rovicu kosodrevinovú, borovicu limbovú, borovicu
čiernu, borievku obyčajnú, tis obyčajný, smrekovec
opadavý, jarabinu vtáčiu, brezu previsnutú, javor
mliečny, topoľ. Zisťovali ich poznávacie znaky - spo-
ločné i rozdielne.Pozorované dreviny si i odfotogra-
fovali a potom nakreslili.

Zároveň využili i počítačový program na rozlišo-
vanie ihličín, ktorý vytvoril náš bývalý žiak. 

RNDr. Danica Božová
ZŠ Mierová 

Predtým.....

...a potom
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Z NARODILI SA
Adela Grénerová, Jakub Fábry, Anna Hviz-

došová, Nicolas Šimko. 
Y MANŽELSTVO UZATVORILI

Mgr.Tomáš Barilla a Ivana Pirhalová, Jozef
Malý a Michaela Hadžiová, Ján Drozd a
RNDr.Mária Stuhláková, Bohuš Majkuth a
Daniela Eibenová, Martin Bednarčík a Jana
Cimbalistová, Dušan Franek a Alena Horní-
ková

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ - október
70 ROKOV 
Viera Mamráková, Milan Oros, Jozef Faix
75 ROKOV 
Monika Slavíková, Helena Pavlicová
80 ROKOV
Jozef Čajka, Margita Perscheová, Františka
Babjarčíková, Albert Benedik
85 ROKOV
Oľga Holigová 
90 ROKOV
Emília Hudáková, Ľudmila Levárska, Paulína
Čirská

92 ROKOV
Helena Šimíčková
94 ROKOV
Jozef Šurjak

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Zuzana Golisová (80), Milina Galušová (85),
Matej Lukáč (82), Anna Vnenčáková (86),
Helena Šmáliková (84).

Spoločenská kronika

Neúprosný čas nám
pripomína, že 11. no-
vembra je to už rok,
čo nás navždy opus-
tila manželka, mama,
stará a prastará mama 
Emília VLHOVÁ. 

S láskou v srdci spo-
mínajú manžel, 

syn a dcéry s rodinami.

1.novembra sme si
pripomenuli 15. vý-
ročie úmrtia môj-
ho manžela, otca a
starého otca 
Michala ŠIMKU. 
Všetci, ktorí ste ho
poznali, venujte
mu, prosíme, tichú
spomienku.

Ďakuje manželka a dcéra s rodinou

"Život a smrť. 
V nich nikdy

nie si sám. Tvoj
odchod, otec,
žije s nami. Aj
trýzeň smútku
do nádejí pre-
kvitá. Ty žiješ

v nás - my
v Tebe,

nie sme sami.“

23.10.2015 uplynuli dva roky od
náhleho odchodu 

Jána GAJANCA
- vzácneho človeka - manžela,

otca, deda, priateľa, kolegu, su-
seda, známeho.
Jeho smrť prišla nečakane a nás
všetkých bolestivo zasiahla. 
Za uplynulé dva roky neprešiel je-
diný deň, aby sme si na neho s lás-
kou a úctou nespomenuli. Tí, ktorí
ste ho poznali a mali radi, venujte
mu aj dnes tichú spomienku.

Manželka a dcéry s rodinami

INZERCIA

= Spomienky

n Byliny odstránili hemoroidy
a psoriázu. Tel. 0905 801 108. 
n PREDÁM 2-izbový byt v osobnom
vlastníctve po kompletnej rekonštruk-
cii na 2.poschodí na Štúrovej ulici.
Cena dohodou. Č.t. 0903 060 460.
n Výbor Slovenského zväzu záhrad-
károv Štokava II. ponúka na prená-
jom – dočasné užívanie parcelu
v záhradárskej osade o výmere 285
m². Tel.kontakt: 0915 923 743.

ZMENA OTVÁRACÍCH
HODÍN ZBERNÉHO

DVORA
(doprava Technických služieb 

pri ČS Slovnaft)

Pondelok až piatok 
od 6.00 do 15.30

sobota      od 10.00 do 16.00                     



Pri príležitosti Medzinárodného dňa
školských knižníc sme 26. októbra
2015 usporiadali akciu v našej škol-
skej knižnici. 

Žiaci II. stupňa si pripravili pre žiakov I.
stupňa dramatizované čítanie rozprávky
„Ako psíček a mačička piekli tortu“. Roz-
delili si úlohy – rozprávač, mačička, psí-
ček, deti; p. učiteľ ka zo školského klubu

Z. Kostyšáková im urobila doko-
nalý mačičkovský a  psíčkovský
make-up, deti z výtvarného krúžku
namaľovali prekrásne ilustrácie
k rozprávke a p. učiteľ ka A. Laza-
rová pripravila prostredie školskej
knižnice a otázky, ktorými vstupo-
vala do deja a  pýtala sa detí na
rôzne okolnosti rozprávky, i na to,
ako by veci riešili ony. Deťom sa
čítanie veľmi páčilo a ochotne od-
povedali na otázky. 

Akcia bola o to zaujímavejšia, že
naše pozvanie prijali i dve spiso-

vateľ ky z nášho regiónu, z firmy Chemos-
vit – PhDr. Eva Potočná a Mgr. Andrea
Tichá. Nielenže deťom porozprávali
o tom, ako sa dostali k písaniu a aké knihy
napísali, ale darovali do našej školskej
knižnice i zopár svojich kníh. Na záver čí-
tania potom ešte „mačička“ prečítala aj
nejaké príhody z darovanej knižky Mgr.
Tichej, ktoré deti zaujali a na ktorých sa
aj zasmiali. 

Dúfame, že naši žiaci si aj vďaka
tejto akcii čítanie obľúbia viac
a budú si čítať nielen knihy zo škol-
skej knižnice, ale siahnu i po kni-
hách z mestskej knižnice, kde ich
majú skutočne veľ ké množstvo
a čítanie sa stane ich celoživotnou
záľubou. Záľubou, ktorá je nielen
ušľachtilá, ale prináša i vedomosti
a rozširuje vzdelanie.

Ing. Helena Bachledová
ZŠ Komenského
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Zbierka básní
Na pultoch kníhkupectiev sa objavila
nová zbierka básní pod titulom  Ves-
mírne odrezky padajúcich hviezd. Svit-
ský básnik Ján Marton ju  písal so slo-
bodou v duši a čistotou myšlienok tam
dnu. Ako vo všetkých ostatných, „vy-
zlieka sa v nej donaha“ a ponúka silný
motív, ktorým je slobodné vyjadrenie
o jeho vlastnom duchovne.
Marton o sebe hovorí, že je básnik s du-

šou pankáča. Miluje hudbu. Má dva para-
lelné svety, v ktorých žije súčasne. Zatiaľ
to nie je diagnóza, iba pocit. Do hlavy sa
mu však určite nedostanete, no do jeho
básní môžete skúsiť. Možno sa na poéziu
budete pozerať z trochu iného uhla, z inej
strany a z iného pohľadu. Akoby ste naze-
rali na vesmír. Je predsa nekonečne pestrý.
Ako každý pohľad na báseň, ktorá každým
prečítaním zahreje. -red-

Dramatizované čítanie v školskej knižnici

Tekvičkový deň v materskej škole 
Deň zdravia, organizovaný vo Svite bol zameraný na rozvoj, ochranu a pod-
poru zdravia a šírenie zdravotnej výchovy medzi širokou verejnosťou. Cie-
ľom bolo podnietiť záujem obyvateľov o svoje vlastné zdravie. Zdravie
človeka je dar a je našou prvoradou úlohou chrániť si ho. Za úroveň svojho
zdravia si v rozhodujúcej miere zodpovedá každý sám. 

V našej MŠ máme vypracovaný celoročný zdravotný projekt, v ktorom je za-
hrnuté, ako učiť deti starať sa o svoje zdravie, dbať na konzumovanie ovocia a ze-
leniny, starostlivosť o chrup, ako sa správať na ulici a ako dodržiavať cestné pod-
mienky. 

Aj naša MŠ sa zapojila do projektu Deň zdravia rôznymi aktivitami, napr. Dňom
jablka a Tekvičkovou slávnosťou. 

Veselá tekvičková slávnosť bola nielen oslavou zberu jesennej úrody, ale zároveň
vyvrcholením nášho tematického projektu o ovocí a zelenine, v ktorom dva týždne
deti prevažne prostredníctvom zmyslových orgánov poznávali ich jednotlivé druhy
a hravým, aktívnym spôsobom si rozširovali svoje poznanie v danej oblasti. Tek-
vičkovú slávnosť sme otvorili divadelným predstavením, ktoré deťom zahrali p. uči-
teľ ky. Usporiadal ju kráľ „Čistota“ na svojom hrade a pozval na ňu spolu s prin-
ceznou „Špinďúrou“ aj všetky deti z materskej školy. Na celý jej priebeh dohliadal
radca so šašom. Kuchár pripravil skvelú zdravú ovocno-zeleninovú hostinku. Mal
šikovných pomocníkov – detičky, ktoré pomáhali z načistených kúskov ovocia
a zeleniny ozdobiť misy. Rozvíjali si svoju tvorivosť, fantáziu a predovšetkým este-
tické cítenie. Na výzdobe priestorov materskej školy spolupracovali aj rodičia vy-
rezávaním a zdobením tekvíc. Tie nám poslúžili ako zaujímavé lampy tvoriace ča-
rovnú atmosféru, za čo im srdečne ďakujeme. Deti oblečené vo veselých maskách
sa celé dopoludnie zabávali, spievali, hostili a tancovali. Pre všetkých bol tento
deň krásnym, veselým a nevšedným zážitkom. Tešíme sa na ďalšiu tekvičkovú
slávnosť opäť o rok. 

Mgr. A.Hurčalová
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n Mestská polícia oznamuje občanom
mesta, aby si stratené veci (klúče, bicykle,
peňaženky, či mobily) vyzdvihli v jej priesto-
roch. Určite potešíme aspoň niektorých. 

n 2. 10. 2015 pracovník MsÚ Ing. S. Pjaták
našiel peňaženku s obnosom peňazí a odo-
vzdal ju pracovníkom mestskej polície. V zá-
pätí sa ju podarilo doručiť pánovi J. D. zo
Svitu. 

n 3. 10. 2015 pani D. S telefonicky ozná-
mila na útvar MsP, že si nepraje, aby v jej
byte ďalej pobýval jej druh P. M., nakoľ ko
majú trvalé nezhody a správa sa k nej nedô-
stojne. Hliadka situáciu na mieste upokojila
s tým, aby pán P. M. byt opustil, keďže nemá
k nemu žiadne vlastnícke práva. 

n 6. 10. 2015 riešila hliadka MsP medzi
manželmi L. nezhody, ktoré nastali v jeho ne-
vhodnom správaní sa vždy po použití alko-
holických nápojov. Keď započul, že manželka
volá políciu, byt opustil. Situáciu vyriešila od-
chodom z domácnosti k rodičom. 

n Žiadame všetkých vodičov mesta, aby
rešpektovali dopravné značenie v meste.
Často sa stáva, že vchádzajú proti zákonu do
jednosmerných ulíc, stoja na parkoviskách
vyhradených pre invalidov, na trávnatých po-
rastoch, nerešpektujú zákaz státia a zastave-
nia. Keď sa daný problém rieši, potom začí-

najú výhovorky a nechuť platiť sankcie. 
n 9. 10. 2015 v poobedňajších hodinách

riešila hliadka problém na ulici Skalnej v časti
Pod Skalkou. Sú medzi nami takí, ktorí si
opravujú dom a obsah miešačky po jej umytí
vylievajú do kanalizácie. Je im jedno, že tá
sa časom zanesie, betón zatvrdne a kanali-
zácia bude nefunkčná. Postoj „ja a nikto viac“
je nemorálny. 

n 10. 10. 2015 volala čašníčka z baru Ar-
cade (zariadenie, ktoré v poslednej dobe
dosť zamestnáva príslušníkov MsP a znepo-
kojuje život obyvateľom ulice Jilemnického),
že v bare sa strhla bitka. Po príchode sa
hliadka dozvedela, že aktéri bitky ušli, keď
videli, že volá políciu. Zostala po nich poško-
dená stolička. Hliadka jej vysvetlila, že je
možné prijať priestupok proti majetku a  vý-
tržníkov čaká sankcia. Vec však nechcela
úradne ohlásiť. Boli to jej kamaráti. 

n 12. 10. 2015 pán S. M. zo Svitu doručil
na MsP mobil, ktorý našiel pri ceste do školy.
Vysvitlo, že majiteľom nájdeného mobilu je
pracovník mestskej polície. 

n 14. 10. 2015 pán Z. P. zo Svitu nahlásil
nedôstojné správanie sa občana Svitu z časti
pod Skalkou v nočných hodinách pri takzva-
nom malom Tescu (Tatrapeko). Občan M.
K. búchal na predajňu a správal sa arogantne.
Po jeho odchode nechal na zemi svoju vizitku

(bankomatovú kartu) na zemi. Hliadka ho
v ranných hodinách navštívila, ale na nočnú
udalosť si nepamätal. Za kartu poďakoval
a súčastne poprosil o prepáčenie. 

n V nočných hodinách 19. 10. 2015 volala
vystrašená pani z ul. Kpt. Nálepku, že jej
niekto búcha na dvere a pokúša sa dostať
dnu do jej bytu. Po príchode hliadky MsP sa
problém rýchle vyriešil. Občan bytovky pod-
gurážený alkohohol si zmýlil poschodie,
hliadka ho odprevadila o poschodie vyššie
k jeho dverám. 

n V poslednom období sa na území mesta
vyskytuje často podomový predaj, ktorý je
zakázaný. Aj 20. 10. 2015 bol blokovým ko-
naním riešený občan Poľska T. H., ktorý pre-
dával zeleninu a ovocie bez patričných po-
volení. 

n MsP sa stretáva s tým, že hlavne malí
psíčkovia zabehujú svojím majiteľom a v ďal-
ších prípadoch rušia brechotom obyvateľov
bytoviek pri ich pokojnom bývaní. Buďme
voči sebe solidárni. Naša láska k zvieraťu ne-
môže prerásť v nezhody medzi nami. Všetky
takéto prípady budú riešené sankciami. 

n 28. 10. 2015 riešila hliadka MsP neza-
platenú útratu na ČS Slovnaft. Vodič po jeho
vylustrovaní z kamerového záznamu a po
jeho zavolaní na tel. číslo za cca 20 min.
útratu zaplatil. 

DENNÍK POLÍCIE

Uznanie pre 
Alexandra Tokára

Pri príležitosti Mesiaca úcty k star-
ším obdržal predseda Klubu seniorov
Bôrik Alexander Tokár Ďakovný list
ministra práce,sociálnych vecí a ro-
diny SR Jána Richtera za vynikajúce
výsledky a obetavú prácu medzi se-
niormi na Slovensku. Bol navrhnutý
za Fórum pre pomoc starším a Ján
Richter ocenil jeho celoživotné zá-
sluhy v rozmanitej a bohatej činnosti
pre seniorov. Poprial mu pevné zdra-
vie, veľa pozitívnej energie, tvorivých
síl a spokojnosť v osobnom živote.
My sa k pánovi ministrovi pripájame!

Súťažilo spolu 95 žiakov, čo je naj-
väčší počet zo všetkých zúčastne-
ných krajov Slovenska.   Boli medzi
nimi i súťažiaci z našej školy. Dáša
Ammerová z 5. B (na obrázku
vpravo) predstavila projekt Kone na
Slovensku, Kristína Kuzmíková z 8.
A Včelie tajomstvo, Róbert Bango
z 8.A projekt Flóra. I keď v spoločnej
konkurencii so stredoškolákmi ne-
postúpili na celoslovenské kolo, re-
prezentovali úspešne. Svedčia o tom
i certifikáty o úspešnej účasti, ktoré
im v závere podujatia odovzdali zás-

tupcovia vedenia AMAVETu. 
Srdečne blahoželáme a ďakujeme

za reprezentáciu školy i mesta Svit.
Pre úplnosť dodávame, že medzi

ocenenými súťažiacimi, ktorí postu-
pujú do celoslovenského kola, bola
naša bývalá žiačka, dnes študentka
Gymnázia Kukučínova Poprad Nela
Gloríková, ktorá obhajovala projekt
o záchrane dážďovníkov v meste Svit
pod vedením nového konzultanta
Mgr. Radima Tomáša.

RNDr. Danica Božová
ZŠ Mierová

Festival vedy a techniky
V Prešove sa v piatok 16. októbra 2015 konal Východoslovenský
festival vedy a techniky. Zúčastnili sa ho súťažiaci študenti z Pre-
šovského a Košického kraja, ktorí spolu spracovali a prezentovali
projekty z rôznych vedných a technických oblastí. 
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VIANOČNÝ KONCERT EXCLUSIVE
17. 12. 2015 o 18:00 v Dome kultúry vo Svite

Účinkujú: Natascha Wright  (GER)
Charizmatická speváčka je líderkou projektu AMERICAN

DIVAS a taktiež členkou dance -popovej formácie La Bouche.
Na svojich vystúpeniach Natascha budí pozornosť nielen
svojim zovňajškom a jedinečnou charizmou, ale hlavne fan-
tastickým hlasom, vďaka ktorému ju mnohé odborné hu-
dobné časopisy zaradili medzi svetové popové divy.

Stala sa nenahraditeľnou vokalistkou na koncertoch zvuč-
ných mien ako Stevie Wonder, Chris Rea, Ray Charles, Janet
Jackson, Michael Jackson, Whithey Houston, Michael Bolton,
či Mariah Carey a ako hosť absolvovala veľ ké európske turné
s Udom Jurgensom. 

Alfred McCrary (USA)
Spevák, klavirista a skladateľ Alfred McCrary (klavírny sprie-

vod) počas svojej 30-ročnej kariéry precestoval už celý svet.
Ako vokalista spolupracoval s takými hviezdami ako je Stevie
Wonder, Diana Ross, či Elton John. Spieval tiež spolu s Mi-
chaelom Jacksonom v skladbách You Are Not Alone, Earth
Song, I Will Be There a We Are The World. 

Repertoár koncertu budú tvoriť najväčšie svetové
hity, svetoznáme balady, vianočné piesne z celého

sveta, vianočné koledy a gospelové piesne, ktoré umoc-
nia osobitú vianočnú atmosféru celého koncertu. To

podporí aj špeciálna scéna, kvalitný zvuk a hra svetiel.

Vstupné 12 eur. Predpredaj: MsÚ Svit, 052 7875 114,
0908 406 147, Dom kultúry Svit 052 7755 201, MIC Pop-
rad, Nám. sv. Egídia 86 - tel. 16 186



Jeho meno je natrvalo zapí-
sané v dejinách kolkárskeho
športu vo Svite, kde začínal
v roku 1972 a už v roku 1974
sa stal reprezentantom bývalej
ČSSR. Jeho výkonnosť mala
veľ ký vplyv na kolektív kolká-
rov vo Svite, ktorí vtedy
úspešne hájili farby Svitu v ce-
loštátnej ligovej súťaži. S Iskrou
Svit sa vtedajší kolkári radili
medzi československú špičku

a vrcho-
lom bolo
d o s i a h -
n u t i e
majstrovského titulu.

Vďaka jeho vynikajúcim
športovým výkonom v tomto
športovom odvetví patril nie-
len medzi najlepších reprezen-
tantov Slovenska, ale aj býva-
lého spoločného českosloven-
ského štátu.

Ivan Hauke reprezentoval
na Majstrovstvách sveta
v roku 1976 vo Viedni, kde
sa stal deviatym hráčom
sveta, v roku 1980 v Ru-
munsku a v roku 1982 v Brne.

V týchto dňoch si pripomí-
name práve 25 rokov, kedy
tento vynikajúci športovec zo
Svitu Ivan Hauke odišiel do
kolkárskeho neba. Spomína
naň manželka Rozália s rodi-
nou, ale aj bývalí športovci
mesta Svit.

M. Jurčák

Z galérie športovcov mesta - IVAN HAUKE
V roku 2015 (21. marca) by sa bol dožil
sedemdesiatich rokov bývalý úspešný
športovec TJ Iskry Svit a neskôr TJ Che-
mosvit Ivan Hauke.

Rozprestiera sa na ploche
22.000 m2 na troch podlažiach
a disponuje celkovým počtom
450 parkovacích miest. Na
dvoch poschodiach ponúka te-
rasu s výhľadom na miestnu sce-
nériu. Multi Slovakia vytvorilo
a realizovalo Forum Poprad v jo-
int venture so spoločnosťou
Gemo Holding, jednou z vedú-
cich stavebných spoločností
v Českej republike. 

Forum Poprad sa nachádza
priamo v centre Popradu na
mieste starého obchodného
domu Prior. Budova bola nie-
koľko rokov nefunkčná, avšak te-
raz mesto získalo moderné ná-
kupné centrum, ktoré by chcelo
vrátiť tomuto miestu obchodný
duch a život.

Podľa vyjadrenia Luboša Ko-
čího, riaditeľa Multi pre Českú
a Slovenskú republiku, nákupné
centrum v tvare L, ktoré kopíruje
svahovitý terén je dobre zakom-
ponované do mestského pro-
stredia a zodpovedá veľkosti pri-

ľahlých budov a charakteru
mesta. „Zdá sa nám, akoby tu
centrum Forum Poprad stálo
vždy a to je myslím dobre“, ho-
vorí L. Kočí. Jeho príjemný cha-
rakter dotvárajú prírodné dre-
vené fasády, zeleň a popínavý
brečtan.

Forum Poprad ponúka tri po-
schodia obchodov, všetky majú
priamy prístup z okolitých ulíc.
Projekt je dobre napojený na in-
fraštruktúru, so 450 parkovacími
miestami a priľahlou zastávkou
mestskej hromadnej dopravy. 

Nové značky 
Forum Poprad sa otvorilo

s 98% obsadenosťou prenaja-
tých obchodných priestorov s at-
raktívnym mixom nájomcov, čo
zahŕňa viac než 100 značiek za-
meraných na široké spektrum
spotrebiteľov. Na splnenie po-
žiadaviek pestrej škály zákazní-
kov sú k dispozícii prevádzky ako
supermarket Tesco, H&M, C&A,
Lindex, New Yorker, 5 značiek

LPP (Reserved, Sinsay, Cropp,
House, Mohito), Lee Cooper,
Time Out, Intersport, A3 Sport,
Planeo Elektro, DM Drogerie,
Martinus, Baťa, CCC, Tchibo,
Tom Tailor, John Garfield, Dráčik
a Pepco. Ponuku dopĺňa široký
výber reštaurácií a kaviarní, mo-
derné fitness centrum Golem na
ploche 1000 m2, ale i banky
a ďalšie služby.

Centrum ponúkne i niektoré
značky, ktoré sú v meste nové
ako Benetton, Gaastra či Apple
Store. 

O Multi 
Multi je vedúcim investorom,

majiteľom, správcom a (re)deve-
loperom vysokokvalitných nákup-
ných centier v Európe a Turecku.
Už od založenia v r.1982 zohralo
aktívnu rolu vo viac ako 180 pro-
jektoch a momentálne vlastní
alebo spravuje vyše 90 nákup-
ných centier v Holandsku (kde
sídli jeho riaditeľstvo), Belgicku,
Českej republike, Nemecku, Ta-
liansku, Poľsku, Portugalsku, Slo-
vensku, Španielsku, Ukrajine, Veľ-
kej Británii a Turecku.         -TS-

V Poprade otvorili dlho očakávané FORUM
Mesto Svit 11/2015

Nové centrum Forum Poprad otvorilo 22. októbra 2015
svoje brány a privítalo tisíce miestnych návštevníkov.Na-
chádza sa v centre Popradu a ponúka pestrú škálu obcho-
dov, pohodlný prístup všetkými druhmi dopravy a výhľad
na štíty blízkych hôr. 

14

Ivan Hauke vo farbách 
Československa.

Primátor Popradu Jozef Švagerko pri slávnostnom strihaní
pásky. Foto: Eva Potočná

Kedy do CVČ
Centrum voľného času otvára jazykové krúžky
Nemecký jazyk pre dospelých - začiatočníci v stredu od
16.00 do 18.00 hod.
Anglický jazyk pre dospelých - začiatočníci vo štvrtok od
16.00 do 18.00 hod.
Anglický jazyk pre žiakov 5. - 9. ročníka vo štvrtok od
14,15 do 15,45 hod.
Od 5. novembra je v Centre voľného času otvorené
Baby Centrum herňa každý utorok, štvrtok v čase od 10.00
do 12.00 hod.
SOŠ vo Svite v spolupráci s Centrom voľného času otvára
24. novembra o 16.30 hod. Dámsky klub, ktorý bude každý
utorok v čase od 16.30 do 18.00 hod. v dielni SOŠ.

7. KANADSKÝ LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD
V utorok 17.11.2015 o 18.00 hod. sa bude konať

7. ročník Kanadského lampiónového sprievodu.
Pozývame všetky deti aj s rodičmi, aby si pripomenuli časy
dávno minulé. Zraz bude o 18.00 hod pri DK vo Svite - Pod
Skalkou.
Povinná výbava:
Lampión so sviečkou + palica na držanie (cca 50 cm dlhá)
s háčikom na zavesenie lampiónu- dostať aj v papierníctve.
Tešíme sa na hojnú účasť!!



....všetky pomenovania pla-
tia pre jednu vekovú sku-
pinu, ktorá je stanovená
dovŕšením 35-teho roku ži-
vota. 

S odstupom už dvadsiatich
rokov od postupu do I. doras-
teneckej ligy (postup v ročníku
1994/95) sa tak zišli tí, ktorí ligu
vybojovali spoločne s tými,
ktorí sa aktívne podieľali osem
rokov na reprezentácii mesta

a širokého okolia účinkovaním
v najvyššej slovenskej súťaži. 

Táto futbalová zostava vy-
behla na umelý trávnik v Po-
prade – Veľ kej proti domá-
cemu súperovi 8.októbra
2015 o 17.30. Zápas sa skončil
výsledkom 2:4, strelcami gólov
boli Jambor 2, Gánovský a Pa-
ločko. 

Odveta sa odohrala vo Svite
20.10. 2015 o 15.30 hod.,

kedy napriek už takmer zim-
nému počasiu padlo veľa gó-
lov. Konečný výsledok bol 6:1
a strelcami gólov boli Jambor
2 a Gánovský 4. V mužstve Po-
pradu sa predstavili mnohí
hráči, ktorí hrávali vo Svite ako
napr. Lajčák, Kšenzakovič, Ra-
taj, Kubesa. Mužstvo Popradu
viedol nestarnúci pán Lopuch.  

Obidva zápasy boli ukon-
čené „tlačovou konferenciou“

s večerou, kde sa spomínalo
a hodnotilo. Veľmi radi by sme
pokračovali v tejto začatej tra-
dícii aj naďalej, pokiaľ nám
zdravie bude slúžiť. 

Touto cestou ďakujeme ve-
deniu Bytového podniku vo
Svite za poskytnutie ihriska
a šatní, rovnako vedeniu Che-
mosvitu a.s. za služby v hoteli
Spolcentrum Svit.         -VG-
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Futbalisti Svitu z 15 zápasov
vyhrali 11, 2 remizovali a len 2
prehrali. (doma v I. kole s Finti-
ciami 2:3 a v 7.kole v Radvani
3:1). Svit je takto v tabuľ ke po
jesennej časti na 1. mieste so
ziskom 35 bodov a skóre 45:14.
Dal zo všetkých družstiev naj-
viac gólov (45), ako druhé druž-
stvo  dostal najmenej gólov
(14), druhé v tabuľ ke Šar. Mi-
chaľany - 10 gólov.

Na dosiahnutých góloch

Svitu sa podieľali títo hráči:
Mičko 16, Adrian Tropp 9, Pi-
toňák a Pekarčík po 4, Paulinho
a Hazroli po 3, Mário Tropp
a Chyba po 2, Monka a Jarkuliš
po 1 góle.

Svit celkovo 6-krát vyhral zá-

pas na nulu, až 4-krát zvíťazil
v pomere 3:0. (v Ľuboticiach
a v Mirošove a doma so Štrbou
a Sp. Podhradím). Najvyšší vý-
sledok dosiahol Svit v IV. kole,
keď doma vyhral nad Medzila-
borcami 6:0. Dvakrát remizovali
so zatiaľ najsilnejšími konku-
rentmi o prvé miesto, a to 2:2
v Zámutove a doma so Š. Mi-
chaľanmi 1:1.

Tento pekný výsledok po je-
sennej časti dosiahli hráči pod

vedením trénera Viliama Nem-
čka a celého realizačného ko-
lektívu, vr. správcu futbalového
štadióna V. Kruppu, ktorý pri-
pravoval hraciu plochu na zá-
pasy vo veľmi dobrom stave. Je
treba len veriť, že počas zimnej
prestávky sa družstvo udrží po-
hromade, na jar svojimi vý-
konmi poteší opäť divákov
a postúpi do III. ligy.  

Text a foto:
M. Jurčák

Víťazná futbalová jeseň
V nedeľu 1. 11. 2015 sa zápasom 15.kola medzi Svitom
a Sp. Podhradím skončila futbalová jeseň pre futbalistov
FK Iskry Svit v IV. lige skupina sever. V zápase, v ktorom
domáci vyhrali 3:0 po góloch Adriana Troppa 2 a Mária
Troppa sa v tabuľke futbalisti s náskokom 5 bodov pred Š.
Michaľanmi usadili na prvom mieste.

Horný rad zľava: Ján Vitko, Braňo Maličký, Marián Macko, Stanislav Joppa, Jaroslav Jína, Stanislav Paločko, Ján Levocký,
Stanislav Koch, Milan Jambor, Peter Pitoňák, Peter Kočiš. Dolný rad zľava: Marcel Maličký, Richard Marušák, Jaroslav
Kaprál, Rastislav Medvec, Tomáš Sabo, Viliam Gánovský, Peter Oprondek.

Starí páni, Old boys, Internacionáli...........

Majstrovstvá Svitu v bowlingu dvojíc
sobota 21. 11. 2015 o 14:30 – 18:30 

na bowlingových dráhach v SPOLCENTRE Svit
Štartovné: 1,- EUR/hráč
Prihlásiť sa môžete u organizátora Milana Špinera na t. č.
0907 353 843

Veľmi dobrým výkonom proti
Štrbe sa predviedol hráč Svitu
A. Hasroli (v strede)



Spartan Race je skutočné
dobrodružstvo, ktoré zvládnu
všetci a stojí za to ho vyskúšať.
Pretek sa člení na krátky a
rýchly Spartan Sprit (5+km),
dlhší a ťažší Spartan Super
(13+km) a najdlhší a najťažší
Spartan Beast (20+km Beast -
beštia). Trate sú obvykle zabla-
tené, vodnaté a prekážky sú na-
vrhnuté tak, aby účastníkom
pomohli odkryť v sebe skrytého

Sparťana. Športovci akéhokoľ-
vek zamerania a fitness si uží-
vajú účasť v Spartan Race a tak-
tiež dobrý pocit z tvrdej driny,
ktorý prichádza v cieľovej ro-
vinke. 

Všetko to vypukne v sobotu
23. januára 2016 vo Svite v
areáli Koliby, kde bude štart aj
cieľ pretekov, zázemie so
stanmi a pódiom. Organizátori
očakávajú účasť približne 2-3 ti-

síc účastníkov z vyše 25 krajín
sveta. Trať bude mať viac ako
5 km a pretekárov potrápi
dvadsiatka náročných prekážok
v zasneženom teréne. Môžeme
sa tešiť na preliezanie balov
sena, vertikálnych drevených
stien, plazenie pod ostnatým
drôtom, zdolávanie opičej
dráhy, nosenie drevených záťaží
a mnohé ďalšie. Štartovať sa
bude ráno, v skupinách po 150
- 200 pretekárov v časových in-
tervaloch 15 - 30 minút. Na
svoje si prídu aj diváci, ktorí si
pri Kolibe vychutnajú atmos-
féru náročného šprintu spolu s
účastníkmi. Vo Svite sa tiež
chystá Winter Spartan Kids -
preteky pre deti od 3 do 14 ro-
kov, v ktorom organizátori sľu-

bujú najmladším účastníkom
veľa zábavy a tiež odmeny v
cieli.

Motiváciou pre Sparťanov je
tiež členstvo v prestížnom
klube SPARTAN TRIFECTA
TRIBE. Jeho členmi sa stávajú
pretekári, ktorí v priebehu jed-
ného kalendárneho roka
úspešne dokončili trate sprint,
super aj beast.

Preteky Spartan Race vo
Svite sú súčasťou série, ktorá
odštartuje v českom Bedři-
chove 16.01.2016, po Svite
bude pokračovať 06.02.2016 v
poľskom meste Jakuszyce a na
záver sa vrátia do Jasnej.

Mesto Svit organizátorom
prisľúbilo pomoc pri príprave
pretekov. -DŠ-
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SVIT WINTER SPARTAN SPRINT v januári 2016
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Do mesta Svit zavíta v januári
2016 zimná verzia prestížneho
prekážkového preteku Spartan
Race pod názvom SVIT WINTER
SPARTAN SPRINT. Pôjde o jedi-
nečný zimný beh, ktorý svoju
svetovú premiéru zažil na Slo-
vensku v Jasnej v roku 2015.

5. 9. 2015  Olomouc (ČR) - IX. ročník
súťaže "Olomoucký drak"

u Tomáš Štinčík zvíťazil medzi 57 súťa-
žiacimi v kat. mladší chlapci (13,03 s)
3. 10. 2015  Púchov - 5. kolo Slovenskej
ligy v 60-kach

u Radovan Nagy (na obr. dole - v strede)
obsadil medzi 18 mladšími žiakmi 2.
miesto (14,03 s)

3. 10. 2015  Šumperk (ČR) - XVII. roč-
ník "Šumperský soptík"

u Magdalénka Štinčíková sa spomedzi
62 mladších žiačok prebojovala do finálo-
vého behu a s časom 17,09 s. skončila na
9. mieste
4. 10. 2015  Hlinsko (ČR) - XI. ročník
"Hlinecké šedesátky"

u Magdalénka Štinčíková sa v konku-
rencii 38 mladších žiačok umiestnila s ča-
som 16,68 s. na 3. mieste

u Tomáš Štinčík zvíťazil medzi 52 súťa-
žiacimi v kategórii mladší chlapci (13,31
s)

11. 10. 2015  Spišské Podhradie - po-
sledné 6. kolo Slovenskej ligy v 60-
kach 

u mladšie žiačky: Magdalénka Štinčí-
ková  1. miesto  (15,87 s) 

u mladší žiaci: Tomáš Štinčík 1. miesto -
zabehol prvý čas na Slovensku pod 13 se-
kúnd (12,65 s); Radovan Nagy 6. miesto
(18,53 s). 

V Spišskom Podhradí vyhodnotili aj Slo-
venskú ligu v 60-tkach za rok 2015 (cel-
kom 6 súťaží):

u mladšie žiačky:  Magdalénka Štinčí-
ková  2. miesto 

u mladší žiaci: Tomáš Štinčík 1. miesto;
Radovan Nagy 4. miesto. 

17. 10. 2015   Martin - Majstrovstvá SR
u Magdalénka Štinčíková sa stala maj-

sterkou Slovenska v kategórii mladšie
žiačky (16,19 s)

u mladší žiaci: Tomáš Štinčík 3. miesto
(14,48 s) a Radovan Nagy 4. m. (15,15 s). 

Posledné 2 kolá Českého halového po-
hára čakajú Tomáša, Magdalénku a Rado-
vana v Prahe a Ostrave, kde im budeme
držať palce a za doterajšiu úspešnú
a vzornú reprezentáciu mesta ďakujeme.

vž

Svit má majsterku Slovenska v hasičskom športe!

Magdalénka a Tomáš Štinčíkovci v Hlin-
sku.


