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V Zariadení opatrovateľskej
služby pribudli rekonštruované
priestory práčovne a nová izba
Približne tri mesiace (aj s pandemickými prestávkami) trvala rekonštrukcia
priestorov v suteréne zariadenia, ktoré boli dlhodobo v nevyhovujúcom
stave. Z nepoužívaných a zanedbaných priestorov sa podarilo investičnému oddeleniu v spolupráci s Technickými službami svojpomocne premeniť tieto pivnice na dôstojnú práčovňu, manglovňu a sušiareň a bonusom
navyše je dokonca jedna nová izba pre klientov.
Oproti pôvodnej práčovni, ktorú predtým tvorila jedna malá miestnosť, je
v prízemí situovaná práčovňa, manglovňa a sušiareň v troch vzájomne prepojených miestnostiach, kde pribudla
kompletne nová sanita a hydroizolácia
proti presaku spodných vôd, s ktorými
bol v minulosti problém aj vzhľadom na
pokročilý vek budovy. Miestnosti práčovne, manglovne a sušiarne sa podľa hygienických noriem nesmú križovať, aby
nedochádzalo k styku špinavej a čistej
bielizne a preto došlo aj k dispozičným
úpravám. Podlahy boli zarovnané a zaliate nivelačnou hmotou, steny sú nanovo
omietnuté a vymaľované. A tiež sa myslelo na budúce možné rozšírenie technických zariadení, napríklad o profi sušičku
prádla, alebo ďalšiu práčku, na ktoré sú
predpripravené potrebné prípojky. Samozrejme prebehla aj oprava elektrické-
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ho vedenia. Taktiež došlo k zfunkčneniu
sociálnych zariadení na prízemí, keďže
nie všetky boli použiteľné. Zároveň pribudli v Zariadení opatrovateľskej služby,
teraz mimoriadne potrebné, prístroje
pre boj proti šíreniu korona vírusu - germicídny filter s vymeniteľnými filtrami
a s LED UVC čistením vzduchu a štyri zariadenia na dezinfekciu rúk spolu v hodnote
500 € vďaka grantu z Nadácie SPP.
Práce začali v septembri minulého
roku. Spomínaný suterén bol nielen nevyužívaný, ale tiež bolo na jeho havarijný
stav upozornené aj pri bežnej kontrole
z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Vďaka presťahovaniu pôvodnej práčovne z prízemia do opraveného
suterénu, na jej mieste (na prízemí, nie
v suteréne) vznikla jedna dvojposteľová
miestnosť, ktorá je k dispozícii potenciálnym klientom.

Vďaka spolupráci nového vedenia
oddelenia investičných činností a Technických služieb (ktorí zabezpečili výkopové a búracie práce), ktorí celú rekonštrukciu spoločne realizovali, sa na
týchto prácach ušetrili nemalé finančné
prostriedky. Pôvodný rozpočet na rekonštrukciu cez Bytový podnik Svit (prostredníctvom dodávateľských prác) bol
22 000 €. Finálna suma opravy spôsobom
in-housing (pozn.: tzv. vnútropodnikový
spôsob) už spomenutými Technickými
službami Svit a investičným oddelením
je 8 000 €. Rozdiel je teda markantný.
Touto opravou tak boli napravené pripomienky Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva, zlepšilo sa pracovné prostredie, dosiahlo sa zlepšenie efektivity prác
zamestnancov zariadenia, ale najmä došlo k skvalitneniu poskytovaných služieb
klientom do času, kým sa podarí vybudovať nové zariadenie pre seniorov v meste. Aj keď v aktuálnej situácii, v súvislosti
s finančnými limitmi mesta, je aj prevádzkovanie tohto opatrovateľského zariadenia, vzhľadom na počet obyvateľov
úspechom, keďže mnoho so Svitom porovnateľných obcí alebo miest neprevádzkuje
podobné zariadenia sociálnych služieb.

Súhrn realizovaných prác:

- Výmena vonkajších aj vnútorných odpadových rozvodov – rúr a ich napojenie na centrálnu kanalizáciu odpadových vôd.
- Nové rozvody vody.
- Odkopanie základov a tepelná a hydroizolácia základov.
- Nové elektrické rozvody s výmenou
rozvádzača.
- Nové omietky a vymaľovanie priestorov.
- Nové podlahové potery, náter podlahy.
- Kompletne nové sanitárne zariadenia.
- Hydroizolácia proti presaku spodných
vôd.
- Výmena starých odpadových odtokov
(tzv. guličiek) za nové a ich sfunkčnenie.
- Vybudovanie novej priečky s dverami
v novovzniknutej dvojposteľovej izbe
pre klientov.
Daniela Virostko
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Čakáreň na očkovanie proti covid-19 je aktívna
Od 17. marca 2021 je vytvorený nový registračný formulár. Volá sa
Čakáreň. Znamená to že ľudia, ktorí majú záujem o očkovanie sa môžu
prihlásiť do čakárne prostredníctvom registračného formuláru na:
https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia
Po registrácii im príde potvrdzujúca SMS. Záujemca si sám nevyberá termín, ten mu bude priradený automaticky podľa veku, čiže sa stáva čakateľom. SMS s miestom a dátumom očkovania, aby mal čas sa pripraviť, mu
má prísť najneskôr dva dni pred termínom očkovania.
V súčasnosti je spustená už aj registrácia pre osoby vo veku 55+. Pre
obyvateľov nad 70 rokov je určené očkovanie vakcínou od spoločností
Pfizer a Moderna, pre obyvateľov od 55 do 69 rokov je určené očkovanie
vakcínou od spoločnosti Astra Zeneca. Záujemcovia o očkovanie sa môžu
obrátiť aj na terénnu pracovníčku referátu sociálnej starostlivosti mestského úradu Svit Mgr. Barboru Pitoňákovú, ktorá im ochotne poskytne pomoc s registráciou.
Kontaktovať ju môžu na tel. čísle: 0908

703 909

Je to v rukách nás všetkých!
Sviatky Veľkej noci sme azda všetci prežívali v nádeji, že postupne
sa už predsa musia opatrenia uvoľňovať, veci sa musia začať zlepšovať... A my budeme môcť postupne začať využívať služby, navštevovať obchody, či podujatia. Jednoducho sa aspoň priblížiť životu,
ktorý sme predtým považovali za normálny.
Aktuálna pandemická situácia
v počte nakazených v našom meste je
však alarmujúca. Nakazenosť nášho
obyvateľstva stúpa, stúpa nám počet
úmrtí.Primátorka mesta je znepokojená týmto stavom a žiada všetkých
obyvateľov o nezľahčovanie situácie, dodržiavanie pravidiel karantény
a apeluje na ľudí, ktorí svojím ľah-

kovážnym konaním šíria ochorenie
v našom meste, aby tak vedome nekonali. Neuvedomujeme si, že každý
z nás svojim či už zodpovedným, alebo
nezodpovedným prístupom rozhoduje
o prevádzke škôl, vývoze smetí, o otvorení, kaderníctiev a podobne. Primátorka Ing. Dáša Vojsovičová vedie
intenzívne rokovania s vedením Nemocnice Poprad a odborom zdravotníctva VÚC Prešov. Jej záujmom je
v čo najkratšom čase zorganizovať
očkovanie v našom meste. Po úspešROČNÍK XX. - APRÍL 2021

nom zaočkovaní klientov DOS a ZOS je
potrebné očkovať imobilných občanov
a občanov, ktorí sa nemôžu zúčastniť
očkovania v očkovacích centrách mimo
mesta z rôznych dôvodov. Rokovania
sú vedené s cieľom, aby odborný zdravotnícky tím navštívil našich občanov
na ich adrese doma a druhou líniou
a cieľom týchto rokovaní je vytvoriť na
jeden deň voSvite očkovacie centrum
pre obyvateľov. Toto všetko samozrejme pri dodržaní očkovacej stratégie
vekových skupín, ktoré určil štát.
O všetkých dohodnutých aktivitách
budú naši občania priebežne informovaní rozhlasom, sms a na webe. Pracovníci mestského úradu budú pripravenívytvoriť zoznam záujemcov. Dodržujte
opatrenia, záleží nám na Vás, na živote
v našom meste. Mámeto v našich rukách, rozhodujeme o sebe.
red

Milí Sviťania a priatelia,
keďže pandemická situácia nás
stále obmedzuje v bežnej pracovnej
činnosti, využívam priestor pravidelnej rubriky Z diára primátorky na zamyslenie. Už viac ako rok všetci žijeme pandémiou korony a samozrejme
prioritne sme sa zameriavali na ochranu zdravia. S odstupom času prichádzajú ale následky. A obávam sa, že
to bude ďalšia „pandémia“, ktorá nás
zasiahne nemenej... A tou je finančná
„pandémia“. Ruka v ruke sa potichu
vkráda nielen do domácností, firiem,
ale rovnako sa týka aj samosprávy
a jej fungovania. V krízových situáciách sa zachraňuje zdravie, životy,
majetky - vtedy sa neriešia okolnosti.
Vtedy je potrebné konať a „mať na to“.
Vtedy je potrebné disponovať „voľnými finančnými prostriedkami“. Tými
je potrebné disponovať aj ak chceme
získať dotáciu zo štátu, alebo eurofondov. Potrebujeme mať na spoluúčasť,
ale vo väčšine prípadov aj na realizáciu, ktorá je po preskúmaní splnenia
podmienok samospráve refundovaná.
Euro k euru a samospráva úveruje štát.
Pre naše mesto je tento dlh – dlh, ktorý
má štát voči Svitu, aktuálne vo výške
cca 163 000,- €. Spomeniem iba niektoré, ktoré sú v tejto sume zahrnuté
napríklad: náklady na projekt opatrovateľskej služby pre obyvateľov mesta (cca 130 000 €), náklady spojené
s mimoriadnou situáciou pri strhnutom moste do Lopušnej doliny (cca
7 000 €), náklady pri plošných testovaniach (cca 4 700 €). Je to málo? Veľa? Je
to v hodnote napr. rekonštrukcie Štefánikovej ulice. Iste, je to vždy o uhle
pohľadu. Ale faktom je, že táto hotovosť, ktorú mesto muselo uhradiť a už
niekoľko dlhých mesiacov čaká a urguje chýba. „Dýchalo “ by sa nám ľahšie.
Preto si z úprimného srdca prajme
zlepšenie situácie, skoré uvoľnenie
opatrení, aby sa nám všetkým náš
starý dobrý „obyčajný“ život mohol
konečne naozaj priblížiť a rozsvietiť to
povestné svetlo na konci tunela...

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit
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ROZHOVOR

K cukrárčine ho priviedla náhoda

Prinášame Vám rozhovor s cukrárom so srdcom Matúšom Reľovským,
ktorý dokázal aj v dobe plnej obmedzení nájsť spôsob, ako nezištne
šíriť radosť a byť ľuďom bližšie.
Nie ste rodák zo Svitu. Prečo ste si pre
život zvolili naše mesto? A čo na ňom
máte rád?
Som rodákom z Podolínca, oženil som
sa a potom býval 11 rokov v Kežmarku.
No v roku 2013 som sa rozviedol a našiel
si partnera práve zo Svitu. Odvtedy žijem tu. Svit je krásne mestečko. Bývame
v jednom z baťovských domčekov, čiže
nablízku máme všetko - autobus, vlak,
obchody, svoju záhradu.
Asi sa nebudeme mýliť, ak povieme,
že cukrárstvu sa venujú skôr ženy než
muži. Čo vás – muža priviedlo k tomuto
zamestnaniu?
V roku 1997 sa práve začínala povinná
9-ročná základná škola a prvá tretina žiakov už mala ísť do 9. ročníka. Keďže som
nechcel byť ešte jeden rok na základnej
škole, tak som sa hlásil na odbor, kde bola
veľká pravdepodobnosť, že sa dostanem.
Vtedy to bolo Stredné odborné učilište
v Hornom Smokovci, kde sa prihlásilo do
odboru cukrár 13 žiakov a prijať ich mohli
12. Prvý polrok bol dosť ťažký, pretože
som sa nevedel do toho vžiť, no potom
som sa do toho nejako dostal. Dokonca
v druhom ročníku som už mal aj doma zákazku - napiecť torty na rómsku svadbu.
Bolo ich spolu 63, z toho 31 okrúhlych,
31srdiečok a jedna trojposchodová svadobná torta.
Ako vznikla myšlienka „sladkej pomoci“ ?
Oslovil ma kamarát a bývalý kolega
Ján Dudáš, v tom čase ešte šéfkuchár
Grand Hotela Praha s prosbou, či by som
im nepomohol napiecť niečo sladké pre
zdravotníkov v popradskej nemocnici.
Samozrejme, išlo o pomoc zadarmo a ja
som hneď súhlasil. Ján začal tento krásny
projekt s varením pre sociálne slabších
ľudí a ľudí bez domova.
Komu rozdávate túto pomoc a kto
všetko sa na nej podieľa?
Zákusky dostávajú predovšetkým
zdravotníci a ľudia v prvej línií boja proti koronavírusu. Sú to aj vojaci, policajti,
záchranári, ľudia v DSS, sociálne slabšie
rodiny, deti v detských domovoch. Spolu
s Jánom Dudášom nám pomáha aj Benjamín Gorel – kolega Jana Dudáša, René
Makovský – študent Hotelovej školy Otta
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Brucknera v Kežmarku, Martin Skladaný
– majiteľ reštaurácie Soul v Starom Smokovci, Diana Geschwandtnerová – moja
cukrárka a moja pravá ruka v kuchyni.
Viete aj koľko kusov zákuskov ste doteraz rozdali? A ktoré reakcie ľudí vás
najviac prekvapili, prípadne dojali?
Do dnešného dňa sme napiekli cez
11 000 ks veterníkov. Boli sme prekvapení z rôznych reakcií ľudí. Najkrajší pocit
je keď vám obdarovaný ľudia posielajú
správy s fotkami veterníkov a chvália si,
že sú fantastické a ďakujú. Úsmev je to
najkrajšie a to najmenej čo im môžeme
v tejto ťažkej dobe vyčariť na tvári. No sú
aj negatívne príspevky typu, že veterníky
nie sú zdravé, že sme radšej mali ovocie
nakúpiť, ale aj iné... No tieto reakcie už
neriešime. Sú skvelí ľudia, ktorí nás podporujú a to nás posúva v tom, aby sme
fungovali ďalej.
Vaša aktivita je podporovaná finančne dobrovoľníkmi a sponzormi. Je stále
táto pomoc dostatočná na to, aby ste
pokračovali? Platí naďalej výzva?
Do dnešného dňa sa nám podarilo
vyzbierať finančné príspevky vo výške
955 €, čo je neuveriteľné! Ďakujeme týmto skvelým ľuďom: Zuzana S., Tomáš B.,
Lenka L., Andrea M., Veronika G., Monika
Š., Katarína J., Tatiana K., Mária P., Iveta H.,
Lenka J., Pizzeria Marcello, Ladislav K., Renáta L., Slávka M., Martin S., Ján D., Tomáš
T., Renáta H., Mária K. Tieto finančné dary
sme použili na nákup surovín, ktoré sme
ešte potrebovali doplniť na výrobu a ktoré sme už nedokázali vybaviť cez sponzorov a na nákup pohonných látok. Poctivo
vedieme evidenciu týchto príspevkov
a výdavkov a sú na požiadanie komukoľvek k nahliadnutiu. Spolu s Janom si
najskôr spíšeme koľko máme surovín,
potom aké množstvo dokážeme napiecť
a potom si podľa toho napíšeme kde všade ich rozdáme.
Po odvysielaní reportáže v médiách
sa nám ozval pán zo Svitu, ktorý by chcel
zainvestovať do napečenia veterníkov
pre nemocnicu v Žiline, kde je cca 2000
zamestnancov. Je to neuveriteľné.
Pokiaľ budeme mať sponzorov a darcov, tak budeme piecť naďalej. Vyzvali
sme cez média ďalších ľudí so srdcom

#cukrarisosrdcom aby sa k nám pripojili a aby každý zdravotník na Slovensku
dostal ten symbolický veterník. Veterník
sa v našom ponímaní stal symbolom solidarity.
Aj pizzeria Sorrisso vo Svite sa zapojila
a pridala sa k nám. Už po druhýkrát darovala pizzu pre detské domovy v okrese
Poprad. A vlastne nie iba pizzu, ale aj spoločenské hry, kozmetiku, školské potreby
a hračky ktoré sme zaviezli do domovov
a chcú v tomto krásnom projekte pokračovať aj naďalej.
Aké sú vaše osobno-profesné plány
po uvoľnení protipandemických opatrení? Na čo sa budete tešiť najviac, keď
sa skončí korona-obdobie?
Ak sa uvoľnia opatrenia, tak sa konečne začnem naplno venovať svojej
vlastnej cukrárenskej výrobe a zásobovať kaviarne a hotely vo Vysokých Tatrách, Poprade ale aj tu vo Svite. A možno ma budete vidieť aj na obrazovkách
televízie ;)
Za rozhovor ďakuje M. Jalovičiarová

Veterníky v počte neuveriteľných
11 tisíc kusov putovali do týchto
zariadení:
Univerzitná nemocnica v Košiciach
Spišský Štiavnik Charitas dom svätej
Panny Márie Lurdskej
Dom milosrdenstva v Ľubici
Vojsko Poprad - Stráže
Zdravotníci v Dentakra Poprad Veľká
Dom seniorov v Tatranskej Štrbe + dobrovoľní hasiči v Štrbe
DSS v Liptovskom Hrádku
Zariadene v Žakovciach Kuffa
Ľudia bez domova v Poprade
Mesto Svit + DSS vo Svite a sociálne
slabšie rodiny vo Svite
Polícia Liptovský Hrádok
Antigénové odberové miesto Liptovský Mikuláš
Policajti liptovský Mikuláš
Hasiči Liptovský Mikuláš
Záchranári Liptovský Mikuláš
Letecká záchranná služba v Poprade
Detské domovy v okrese Poprad a SNV
DSS Jeseň Života Veľká Lomnica
Vodiči SAD Poprad, Kežmarok, Levoča
Červený kríž v Poprade
Zariadenie pre seniorov v Kežmarku
a Poprade
Celý personál v týchto nemocniciach:
Stará Ľubovňa, Kežmarok, Spišská
Nová Ves, Poprad, Vyšné Hágy, Liptovský Mikuláš
(Pozn. red.: počty sú platné k dátumu
rozhovoru - 24. marec 2021)
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Materská škola vo Svite
v
novom
šate
Napriek zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii a tiež koronavírusovej recesii,
v našej Materskej škole na Mierovej vo Svite, prebehla interiérová renovácia.
Dlhodobú snahu o úpravu podláh, dezinfekciu stien novým náterom, výmenu
kobercov a doplnenie interiérového nábytku vstavanými skriňami a šatňovými
detskými skrinkami, sa podarilo úspešne
zrealizovať počas víkendov a prerušenej
prevádzky školy, najmä z epidemiologic-

kých dôvodov. Čistota priestorov dvoch
tried, ich príslušných spální a šatní po
maľovke ich rozžiarila a naplnila svetlom.
Realizujúca firma odviedla výbornú prácu
nielen v MŠ vo Svite, ale aj pri stavebných
úpravách stien a ich maľovaní v triede detašovaného pracoviska v časti Pod Skal-

kou. Aj tam čaká na deti vymaľovaná trieda
s vymenenou podlahou a kobercom. Nové
podlahové krytiny a kvalitné koberce vo
všetkých priestoroch dávajú našej materskej škole nového modernejšieho ducha.
Vstavané skrine určené pre funkčné
potreby školy budú slúžiť na bezpečné
a estetické uloženie metodických pomôcok, detského posteľného prádla ako
aj vybavenia pre stolovanie detí. Keďže
si uvedomujeme možnosti a limity tejto doby, máme z renovácie o to väčšiu
radosť. Skvalitnili a spríjemnili sme podmienky deťom a zamestnancom, ktorí
v materskej škole trávia väčšinu dňa. Chceme sa poďakovať primátorke Ing. Dáši
Vojsovičovej, ako aj mestským poslancom
za podporu pri renovácii a pri schválení
použitia ušetrených financií na tieto renovácie. Veľká vďaka patrí aj zamestnancom
škôlky za ochotu pri príprave priestorov
a následnom upratovaní po uskutočnených prácach. Renovácia je v našej materskej škole postupným procesom, ktorý
bude pokračovať v rámci finančných možností a podmienok priebežne aj v letných
mesiacoch. Veríme, že sa nám aj naďalej bude dariť neustále zlepšovať vzhľad
a kvalitu materskej školy podnecujúcej
spokojnosť a kreativitu detí.
Mgr. K. Dudášová, riaditeľka MŠ

Harmonogram čistenia v mesiaci apríl

(lokality sú uvádzané v abecednom poradí, dátum čistenia bude dopĺňaný
s ohľadom na počasie a postupnosť prác)

Blíži sa čistenie ciest, chodníkov
a parkovacích miest

Tohtoročná zimná sezóna sa podpísala na stave ciest a chodníkov, kde sa minulo počas sezóny množstvo posypového materiálu. Technické služby mesta Svit použijú na čistenie ciest,
chodníkov a parkovísk jednak techniku, ako aj zamestnancov
na ručné dočistenie externých priestorov.
Obyvatelia mesta budú prostredníctvom verejného rozhlasu, stránky mesta Svit, stránky Technických služieb informovaní
vopred o harmonograme čistenia. Predbežný harmonogram sa
bude upravovať v závislosti od počasia a postupu prác.
V prípade čistenia parkovísk a komunikácií, kde sú odstavené
vozidlá budú majitelia vozidiel informovaní prostredníctvom letákov na svojich odstavených vozidlách 2 dni vopred s upresnením času, od kedy bude čistenie prebiehať. K ohraničeniu danej
oblasti budú použité dočasné dopravné označenia. Súčinnosť
bude poskytovať aj mestská polícia. Chceme požiadať občanov,
aby premiestnili vozidlá pred čistením týchto priestorov s dôrazom na plynulý priebeh prác.
V tabuľke je upresnenie jednotlivých externých priestorov
v abecednom poradí, poradie bude stanovené s ohľadom na
počasie a postupnosť prác. Sledujte zverejňované informácie
a buďte nám nápomocní.				
TS
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Ulica
9. mája
Fraňa Kráľa
Hviezdoslavova
Ivana Krásku
Jesenského
kpt. Nálepku
Komenského
Mierová
Mierová
Mierová
Mierová
Mierová
Mierová
Nábrežie Jána Pavla
Nová
P. Jilemnického
P. Jilemnického
P. Jilemnického
P. Jilemnického
Podskalka
Priečna
Sládkovičova
Štefániková
Štúrova
Záhradná
Záhradná

Upresnenie
celá
celá + parkovisko oproti Zdrav. str.
celá + parkovisko PZ SR
celá
celá
celá. Od Záhradnej po Komenského
pri škole
parkovisko MilkAgro
parkovisko ZŠ Mierová
parkovisko Sintra (pri DK)
parkovisko KD severná strana (ku Sintre)
parkovisko KD západná strana (MsP)
parkovisko KD východná strana
celá
parkovisko pri plavárni
parkovisko pri BD 54-59
celá od trojuholníka po DOS-ku
Mladosť
celá časť, ostatné ulice
parkovisko pri DK
celá
celá
parkovisko pri pošte
západná strana
východná strana
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Quo vadis Svit?
Vraví sa, že všetko plynie a všetko sa vyvíja, ľudia, mestá, krajiny...
Otázkou je, či konkrétne zmeny môžeme, alebo nemôžeme ovplyvniť
a či sú to zmeny k lepšiemu alebo naopak.
Na 22. rokovaní mestského zastupiteľstva (25.2.2021)1 sme okrem iného schvaľovali aj väčšie množstvo potenciálnych
zmien územného plánu2 mesta Svit. Viacerí budúci stavitelia a ich zámery sa „nezmestili” do súčasných pravidiel a preto
požiadali o zmeny3, ktoré by im umožnili
realizovať ich stavby.
tabuľka 1

Svit je jedno z najmenších miest na
Slovensku. Nielen z pohľadu počtu obyvateľov, ale hlavne z pohľadu veľkosti katastra. To znamená, že možnosti rozširovania sú veľmi obmedzené. Nové objekty
preto často vznikajú na úkor súčasných
voľných plôch v existujúcej zástavbe,
často dokonca na úkor zelene. Nedosta-

Plánované stavby od 2021, alebo zámery
Počet
bytov

m2 (nová
zastavaná +
parkoviská)4

BABA obchody - nová bytovka (v realizácii)

32

200

Nová bytovka Kpt. Nálepku (pri motoreste)

35

460 + 700

Nová bytovka “pohostinstvo Križiak”

16

225 +360

Living park 8 domov + 2 bytovky (tzv. kyslíková dráha)

48

8x100 +
500 + 2000

Nadstavba - byty - nákupné centrum ul. SNP

30

0 + 300

Nová bytovka Kpt. Nálepku (areál bývalej škôlky)

40

500 + 900

Nadstavba Kopček (v realizácii)

12

0 + 300

Vetrolamy - občianska vybavenosť

0

7000

Orná pôda oproti benzínke Gulf - zmena na občiansku
vybavenosť

0

7000

Lúka medzi Zenitom a kostolom, 4 bytovky

80

900 + 1800

Nová bytovka areál bývalých jaslí oproti štadiónu

35

450 + 780

BABA II (pohostinstvo - rekonš. na bytovku)

15

0 + 340

rod. domy (mestský les pri rieke Poprad, (Podskalka)

20

3000

rod. domy Bôrik (Podskalka pri mlyne)

10

900 + 1500

bytová výstavba (plaváreň - škvarové ihrisko)

80

2000

rod. domy alebo polyfunkčná budova, (bývalá ZUŠ Podskalka)

35

1000

SPOLU4 (odhad):

503

32.000 m2

Identifikácia stavby
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tok stavebných parciel vedie aj k tomu,
že investori sa snažia maximalizovať počet podlaží svojich budúcich objektov.
Pomerne častým negatívnym javom je
aj snaha developerov pôvodný zámer,
ktorý predstavia samospráve, neskôr
v procese stavebného konania a realizácie podstatným spôsobom zmeniť.
Bežní občania často nemajú vedomosť o týchto budúcich zmenách a často
sa dozvedia o výstavbe v ich blízkosti až
keď sa začne realizovať.
Počas doby môjho pôsobenia v pozícii poslanca MsZ boli realizované stavby,
ktoré sú uvedené v tabuľke 2, mestské
akcie sú orámované čiernou linkou. Nové
plánované stavby, resp. zámery sú uvedené v tabuľke 1.
Zatiaľ čo v minulosti bolo hlavným staviteľom bytov mesto, postupne stavebné
aktivity prevzali súkromní investori a v súčasnosti sú takmer všetky plánované developerské projekty súkromné. Touto zmenou dochádza k zvýrazneniu rozdielnych
cieľov zainteresovaných strán. Na jednej
strane je to snaha o maximalizáciu zisku
súkromných developerov a záujem mladých rodín o nové byty a na druhej strane je to snaha o zachovanie kvality života
všetkých obyvateľov mesta a minimalizáciu negatívnych dopadov novej výstavby.
Nová zastavaná a spevnená plocha
doterajších uvedených stavieb je približne 13.000 m2. Budúca odhadovaná zastavaná plocha je 32.000 m2. Spolu je to
45.000 m2. Každá zastavaná a spevnená
plocha negatívne ovplyvňuje teplotu
okolitého prostredia. Kto bol vo veľkom
meste počas horúceho letného dňa, vie
o čom hovorím. Okrem toho dochádza aj
k zníženiu množstva zadržanej dažďovej
vody v prostredí a zvyšujú sa aj nároky
na odvod dažďovej vody kanalizáciou
(vo väčšine prípadov). Napríklad na uvedenú plochu pri daždi 10 mm/m2 spadne
450.000 litrov vody (cca 56 hasičských cisterien), ktorú je potrebné odviesť kanalizáciou. Množstvo konkrétnych prípadov
dokazuje, že to kanalizácia v meste Svit
často nezvláda.
Ak by sa zrealizovali všetky spomínané projekty, pribudlo by vo Svite viac ako
500 nových bytov a to by znamenalo aj
značný nárast počtu obyvateľov mesta.
Súbežne s rastom počtu obyvateľstva by
malo ísť aj zlepšovanie a rozširovanie sociálneho zázemia. Pokiaľ však bude väčšina dostupných parciel zastavaná bytovou zástavbou, nezostane dostatočný
priestor pre realizáciu nových športovísk,
služieb občianskeho vybavenia, detských
ihrísk a podobne.
Tento môj pohľad na problematiku
výstavby vo Svite, je veľmi zjednodušený a laický. Naznačil som niekoľko rizík
spojených s výstavbou podriadenou
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
tlaku developerov. Územný plán mesta
je najmocnejším nástrojom samosprávy proti tomuto tlaku. Problematika má
okrem spomínaných ekonomických
a ekologických aspektov množstvo ďalších rozmerov napr. sociálny, demografický, estetický… Cieľom článku je aspoň
čiastočne informovať verejnosť o budúcich zámeroch investorov a vyvolať verejnú diskusiu na túto tému.
Na správne riešenie tohto problému
môže mať každý človek svoj pohľad a názor. K úplnej zhode určite nikdy nedôjde,
avšak najprijateľnejšie riešenie nájdeme
iba po otvorenej a širokej diskusii. Práve
teraz, keď územný plán mesta „otvárame”
je najvhodnejšia chvíľa na túto diskusiu.
Ivan Zima, poslanec MsZ
foto: Peter Kostka

tabuľka 2

Realizované stavby 2006 - 2020
Počet
bytov

m2 (nová
zastavaná
+ parkoviská)

Rekonštrukcia na bytovku Mladosť 1

80

0 + 2250

Rekonštrukcia na bytovku Mladosť 2

74

0+0

Rekonštrukcia na bytovku Fr. Kráľa

36

0 + 480

1 nová bytovka Kpt. Nálepku východ

32

720 + 0

3 nové bytovky Kpt. Nálepku východ (Nezábudka + 2)

6 + 12 + 20

300 + 400 + 540
+ 300 + 360

Nová bytovka Kpt. Nálepku západ (pri býv. daň. úrade)

8

0 + 580

Rekonštrukcia internátu na bytovku ul. SNP

84

0 + 2100

Nová bytovka ul. Štúrova východ (oproti DOSke)

30

730 + 430

Nová bytovka pri štadióne (škvarkáreň)

28

460 + 2130

Byty Kolkáreň

3

0 + 70

Byty ZENIT

64

0 + 1100

SPOLU

295

12.950 m2

Identifikácia stavby

Poznámky:
1) Videozáznam z rokovania: https://www.svit.sk/aktuality/videa/ (od 0:37:20 do 1:35:13 min)
2) Územný plán - rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich
životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. (zdroj:
uzemneplany.sk). Vo Svite je celé územie rozdelené na niekoľko urbanistických obvodov. V každom obvode sú určené isté pravidlá: prípustné využitie stavieb, neprípustné využitie stavieb, výšková regulácia, miera zastavania, špecifické regulácie...
3) Zápisnica z 22. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva: https://www.svit.sk/mesto/mestske-zastupitelstvo/dokumenty-msz/zapisnice-zastupitelstva-mesta/
4) Niektoré údaje sú odhadované z dôvodu nedostupnej projektovej dokumentácie

Počas celého mesiaca marec príslušníci MsP vykonávali zvýšené pešie hliadky
na území mesta. Obyvateľov a návštevníkov kontrolujú náhodne, pričom sa
zameriavajú na dodržiavanie všetkých
platných protiepidemických opatrení: zákaz vychádzania, kontrola nosenia rúšok
a respirátorov, zhromažďovanie a zhlukovanie mládeže a kontrola testov na
COVID 19. Príslušníci vykonali celkovo
107 kontrol, pri ktorých edukačne pôsobili na obyvateľov a apelovali na dodržiavanie týchto opatrení. Príslušníci MsP
riešili 2 priestupky za nedodržanie karantény a 2 priestupky za porušenie zákazu
vychádzania. Tieto boli vyriešené podľa
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Príslušníci MsP počas marca vykonali 36 kontrol prevádzok v pohostinských zariadeniach mesta.
Pri denných kontrolách mesta hliadky
MsP zvýšili výkon služby vykonávaním
peších hliadok v oblastiach s vyšším výskytom venčenia psov, kde kontrolovali začipovanie psov pomocou čítačky
a zbieranie exkrementov majiteľmi.
Hliadky celkovo vykonali 160 kontrol,
pričom skontrolovali vyše 250 psov. Pri
kontrolách bolo zistené 1 porušenie VZN
8/2018, ktoré príslušníci na mieste vyriešili podľa § 84 Zákona 372/1990 Zb.
Hliadky Mestskej polície odchytili celkovo 2 ubehnutých psov. Zvieratá boli
preverené pomocou čítačky čipov, ich
majitelia boli kontaktovaní a keďže sa
dopustili priestupku tým, že nezabránili
ROČNÍK XX. - APRÍL 2021

Mestská polícia Svit informuje
voľnému pohybu svojho psa, dopustili
sa priestupku proti VZN č. 8/2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace
s držaním psov na území mesta Svit a tieto priestupky boli riešené na mieste podľa §84 ods. 2 zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch.
Hliadky MsP v mesiaci marec riešili
6 skládok stavebného a iného odpadu, ktoré boli v niektorých prípadoch
nahlásené anonymne. Následným šetrením aj s pomocou kamerového systému boli zistení a identifikovaní pôvodcovia skládok. Priestupky boli riešené
podľa §84, odst. 1, Zák. 372/1990 Z.z
a skládky boli odstránené na náklady
pôvodcu. Jeden priestupok bol zdokumentovaný a odstúpený na odbor
životného prostredia v rámci vecnej
a miestnej príslušnosti.
Príslušníci Mestskej polície pôsobia
v uliciach mesta nielen represívne, ale aj
preventívne. Okrem iných činností vykonávajú súčinnosť pri dopravných nehodách, či záchrane ľudského života. V priebehu marcových dní zasahovali spolu
s osádkami RZP a OO PZ Svit pri záchrane
života celkovo 4 krát, pričom v 3 prípadoch pomáhali zachrániť ľudský život pri
zdravotných indispozíciách a jedenkrát

asistovali pri úkonoch spojených so samovraždou.

Aj zničená tráva je zeleň. Zničená
je možno práve vďaka autám.
Vodičov áut, parkujúcich na zeleni,
chceme upozorniť na porušovanie zákona a možné sankcie. Týmto reagujeme
na množstvo prijatých podnetov, kde sa
obracajú občania rozhorčení z konania
niektorých vodičov, ktorí pri hľadaní parkovacieho miesta odstavujú svoje vozidlá
na chodníkoch a aj priamo na zeleni. Deje
sa tak najčastejšie v ranných a popoludňajších hodinách.
Častejšie kontroly státia na zeleni majú
svoje opodstatnenie v zákone o cestnej
premávke, keďže vodič nesmie poškodzovať životné prostredie, najmä verejnú
a cestnú zeleň a taktiež nesmie zastaviť
a stáť s vozidlom na cestnej alebo inej verejne prístupnej zeleni, ak to nie je určené
príslušnou dopravnou značkou.
Mestská polícia Svit upozorňuje vodičov, ktorí svoje vozidlá parkujú na
chodníkoch, kde neostáva voľná šírka
1,5 m a tiež parkujú vozidlá na verejnej
zeleni, o tom, že týmto konaním porušujú zákon o cestnej premávke.

Mestská polícia Svit
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Z rokovania zastupiteľstva
Na 23. riadnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva sa poslanecký zbor stretol 25. marca. V úvode predložil hlavný
kontrolór mesta Jozef Mezovský správu
o plnení uznesení a správu o vykonaných kontrolách. Ako prvý bol schválený dodatok VZN č. 6/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov v školách a školských
zariadeniach zriadených Mestom Svit
a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit. Zmena legislatívy
v školskom zákone určuje povinnosť
zjednotenia výšky mesačného príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej
obcou, čím sa vylúčili diferenciácie v poplatkoch. Poplatok ostal na pôvodnej
výške za celodennú starostlivosť. Poslanci
schválili dotácie na činnosť pre kultúrno –
spoločenské organizácie a športové kluby
na základe návrhu príslušnej komisie.
Príspevok vo výške 6 000 € bol schválený na opravy najproblematickejších
chodníkov v meste, ktoré mesto zrealizuAtletický oddiel
1 800 €
BK Mládeže
7 500 €
Tenisový klub
900 €
Futbalový klub
6 800 €
Mládežnícky hokejbalový klub 1 000 €
GPO Svit
400 €
Športuj srdcom
600 €
Cyklistický klub Energia Svit
600 €
Spolu
19 600 €
FS Jánošík
Umelecký klub Fantázia
Občianske združenie ROZPUK
Ľudová hudba Bystrianka
Spolu
Klub rozvoja kultúrnej
a športovej činnosti
Slovenský Skauting
Klub plastikových modelárov
Jednota dôchodcov
na Slovensku
Slovenský rybársky zväz
Klub hasičského športu
Detský famózny svet
Rímskokatolícky farský
úrad Svit
Grécko katolícka cirkev
Dychová hudba Sviťanka
SZ Protifaš. Bojovníkov
Záb. skupina SVITTASENIOR
SZ protifašistických
bojovníkov
Spolu
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1 000 €
850 €
750 €
700 €
3 300 €
150 €
200 €
150 €
250 €
350 €
300 €
300 €
200 €
200 €
300 €
200 €
200 €
200 €
3 000 €

je prostredníctvom Technických služieb.
Financie budú použité najmä na materiál,
akým sú dlažobné betónové kocky, piesok, podkladové kamenivo rôznej frakcie,
betón a pod. Náhradou betónových kociek môže byť aj tzv. ekomlat, ktorý je tiež
náhradou priepustných povrchov využiteľných v miestach, kde nie je asfalt. Plánuje sa začať Mierovou ulicou popri ZŠ
Komenského v dĺžke cca 100 m (300 m2),
následne roh chodníka na konci ul. Mierovej s nábehom na prechod pre chodcov (vrátane prvkov pre slabozrakých),
potom vnútroblok Jilemnického ulice
cca 300-400 m2. Podľa toho, ako sa podarí
opravy realizovať, budú riešené aj ďalšie
lokality.
Zelenú dostali TS aj na obstaranie
novej plošiny na podvozku pre potreby Technických služieb Mesta Svit, ako
aj spôsob financovania so splácaním
na dobu maximálne 5 rokov. Kapitálový transfer zo strany mesta bude poskytnutý v rok 2021 do výšky 14 000 €,
prípadný rozdiel dofinancuje príspevková organizácia z tržieb za služby.
K tomuto bodu boli predložené detailne
rozpracované porovnania cien prenájmu
plošiny ako aj prieskum cien za zakúpenie a teda porovnanie rentability či už
prenájmu, alebo zakúpenia.
Zbor vzal na vedomie správu o kontrolnej činnosti DR spoločnosti BYTOVÝ
PODNIK SVIT, s.r.o., zo dňa 15.2.2021, ktorá pojednávala o predbežnom výsledku
hospodárenie za rok 2020 (20 617 €), riešenie neplatičov, odpis pohľadávok, ako aj
aktuálne problémy riešené v tejto spoločnosti - problematika plavárne, situácia
v správe domu na ul. Štefánikovej s. č. 314
a pod. Konateľom bolo uložených viacero úloh súvisiacich s riešenou problematikou. Taktiež náčelník mestskej polície
predložil správu o činnosti Mestskej polície SVIT za rok 2020.
Poslanci schvaľovali aj niekoľko majetkovo-právnych vysporiadaní, v ktorých sa
zväčša jedná o zosúladenie skutkového
stavu s právnym. Schválili tiež bezodplatné prevzatie stavieb vyvolaných investícií
pri výstavbe polyfunkčného domu súp.
č. 283 na Štúrovej ulici do majetku mesta. Investor sa v zmluvách zaviazal bezodplatne odovzdať spevnené plochy,
verejné osvetlenie a sadové úpravy do
majetku mesta.
Schválené boli tiež prenájmy nebytových priestorov vo vlastníctve mesta
občianskemu združeniu Ako doma na
rozšírenie rodinného centra a občianskemu združeniu Familiaris za účelom
prijímania a výdajne šatstva pre občanov,
ktorí si najmä v čase pandémie a lockdownu nemajú kde zakúpiť obuv a ošatenie pre svoje rodiny. Ďalej boli prenájmy schválené Dychovej hudbe Sviťanka
a občianskemu združeniu Vojensko – historický klub TIGER. Občianske združenie

Vojensko – historický klub Tiger, podalo
žiadosť o prenájom nebytových priestorov na prízemí budovy Domu kultúry
s cieľom zriadenia expozície o druhej
svetovej vojne a protifašistickom odboji
v podtatranskom regióne. Expozícia
bude sprístupnená pre žiakov základných škôl, študentov stredných škôl ako
aj pre ostatnú verejnosť.
Spoločnosť Azzo, ktorá prevádzkovala reštauračné priestory v Dome kultúry
požiadala o ukončenie nájomného vzťahu vzhľadom na to, že už viac než 6 mesiacov znáša náklady spojené s nájmom,
ale pandemické nariadenia neumožňujú
využívať priestory na podnikanie.

Písomé interpelácie
• E. Cetl reprodukoval otázky obyvateľov časti Pod Skalkou - ako sa pokročilo
s požiadavkou, ktorá bola vznesená na
verejnom stretnutí zástupcov mesta
s občanmi v Dome kultúry dňa 27.3.2019
ohľadom zabezpečenia - vybudovania
protihlukovej steny v časti Pod Skalkou. Tá bola tiež odporúčaná v uznesení poslancami. Obyvatelia by chceli
vedieť, či mesto oslovilo Ministerstvo
dopravy a výstavby SR v rámci problematiky protihlukovej steny v danej
lokalite resp. mesta Svit a tiež aké ďalšie kroky boli resp. budú vykonané.
D. Vojsovičová odpovedala, že odpoveď
bude doručená elektronicky.
• V. Zentko interpeloval, že medzi obyvateľmi rezonuje téma ochrany životného prostredia a krajiny v meste spojená
s ochranou drevín, stromov a ich náhradnou výsadbou. Opýtal sa, či mesto disponuje dokumentom starostlivosti o dreviny v zmysle zákona. Ak nie, má mesto
prehľad o zdravotnom stave drevín aspoň v areáloch škôl? Podľa čoho a akým
spôsobom sa v súčasnosti určuje lokalita
a druh náhradnej výsadby vyrúbaných
drevín fyzickým, právnickým osobám
a samotným mestom Svit? Kto a akým
spôsobom vykonáva kontrolu náhradnej
výsadby a či sa vedie evidencia kontrol
aj s odstupom času, ktorý je uvedený na
výrubovom povolení? D. Vojsovičová
odpovedala, že odpoveď bude doručená
elektronicky. Úplné znenia písomných interpelácií, vrátane odpovedí nájdete na
www.svit.sk/mestské zastupiteľstvo.

Interpelácie
• E. Kačmarčíková upozornila, že v meste
je nefunkčné verejné osvetlenie. Opýtala
sa, ako sa to bude riešiť. J. Kostroš (TS)
odpovedal, že stav verejného osvetlenia zodpovedá jeho veku. Je poškodená
kabeláž a niektoré úseky sú v havarijnom stave. Začal proces plánovanej revízie, uskutočňujú sa odborné merania
a skúšky. Sú známe prvé výsledky. Momentálne sa odstraňujú poruchy v okolí
ul. P. Jilemnického. Ďalej sa bude pokračovať na ul. Mierovej, Komenského,
Kpt. Nálepku, atď... I. Hus informoval, že
pokračovanie na strane 14
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„Knihy sú nemí učitelia.“

Aulus Gellius

Naučiť sa čítať je ťažká práca. To vám povie takmer každé dieťa. O nič ľahšie nie je naučiť dieťa čítať. Avšak zo všetkého najťažšie je naučiť deti mať
rád ČÍTANIE samotné.
Pri vytváraní budúcich čitateľov je
omnoho dôležitejšie prostredie, v ktorom
vyrastá. Žiaľ, deťom neustále ubúdajú
dospelé čitateľské vzory. Častokrát i my
učitelia ideme na čítanie cez konkrétne
tituly, cez ciele, cez požiadavky osnov. “Ak
si prečítaš túto, uvidíš aké úžasné čítanie
je. A aby som si bola istá, že si si ju prečítal,
skontrolujem ti to v čitateľskom denníku.“
Okrem toho, detské poličky doma sa ani
zďaleka neprehýbajú pod ťarchou kníh,
ako by sme si možno mysleli. Obľúbiť si
čítanie je niečo omnoho komplexnejšie
a dlhodobejšie. Áno, chceme aby čítali
veľa a plynule, no tiež chceme, aby čítali
aj mimo školy, vo voľnom čase. Cesta k tomuto vedie cez opakovaný silný zážitok zo
samotného čítania.
„Naša trieda číta!!!“ Toto si s nadšením hovorí tím pedagógov 1. stupňa
v SŠ Mierová Svit. Ako triedne učiteľky

sme svedkami toho, že sa nám triedy „rozčítali“. Deti, ktoré možno málokedy siahli
po knihe a radšej dali prednosť niečomu
inému, teraz čítajú. Je radosť pozorovať,
ako čítajú cez prestávky, ako si o knihách
rozprávajú a navzájom si ich odporúčajú.
Vďaka podpore kníhkupectva Martinus,
ktoré pripravilo pre učiteľov špeciálny
výber titulov, sme si podľa schopností
našich žiakov/čitateľov namiešali práve
20 kníh. Výber kníh je rozdelený do viacerých kategórií podľa celého spektra
čitateľského veku (predškolák, prváčik,
začínajúci čitateľ, odradený čitateľ, rozbehnutý čitateľ). Je to zmes kníh, ktoré sú
hodnotné, ľahké na čítanie, no zároveň
zaujímavé či nečakané. A práve o to ide.
Vzbudiť u detí prvého stupňa ZŠ záujem
o čítanie, ukázať im radosť a zážitok z kníh.
Toto všetko však nie je misia pani učiteľky
slovenčiny. Je to misia každého jedného

z nás. Byť čitateľským vzorom, tým, koho
dieťa vidí čítať s radosťou, pre potešenie.
Knihy boli financované Rodičovským
združením Mierovka pri SŠ Mierová Svit,
za čo združeniu patrí naša srdečná vďaka.
Za SŠ Mierová, Jana Dikantová

Niektorí žiaci Spojenej školy si vyskúšali kloktacie testy
Počas posledného marcového piatku, 27. marca, si 50 žiakov Spojenej školy na
Mierovej ulici pilotne vyskúšalo testovanie na prítomnosť ochorenia covid-19 formou
kloktania. Účasť bola dobrovoľná a celkom 50 zákonných zástupcov prejavilo záujem
o túto formu testov.
Celkom 50 žiakov 3. a 4. ročníka, vo veku 9-10 rokov je percentuálne 70,5 % z detí,
ktoré sa mohli zúčastniť. Najpotešujúcejší bol výsledok, ktorý preukázal že spomedzi
týchto žiakov sa ani u jedného nepreukázala pozitivita na prítomnosť korona vírusu.
Kloktanie šlo deťom výborne a po úspešnom zvládnutí tohto neinvazívneho spôsobu
boli odmenení aj sladkou odmenou. Pani riaditeľka ocenila spoluprácu svojich kolegov pri realizácii a samotnom priebehu kloktania. Aktuálne prebieha zisťovanie záujmu o tento druh testovania u zákonných zástupcov žiakov II. stupňa.

Netradičná hodina občianskej náuky
Jedna z mála výhod dištančnéno vzdelávania je, že si na hodinu môžeme pozvať hosťa.
A presne to sme aj urobili. Pozvali sme
medzi seba pani primátorku nášho mesta –
Ing. Dášu Vojsovičovú. Úvodom nám porozprávala o fungovaní mesta, mestskej samosprávy, ich kompetenciách, ale nevyhla sa
ani ťažkej „koronovej“ dobe.
A potom už odpovedala na naše zvedavé
otázky. Tých bolo nakoniec toľko, že všetky
nemohli byť vzhľadom na čas zodpovedané.
Ale to vôbec nevadí. S pani primátorkou sme
sa dohodli, že všetky otázky nám zodpovie
pri našej osobnej návšteve na mestskom
úrade, keď sa situácia vráti do normálnych
koľají. Kiežby to bolo čo najskôr.
Srdečná vďaka za obohacujúce stretnutie
pani primátorka!

Žiaci 7.A triedy, ZŠ Komenského
ROČNÍK XX. - APRÍL 2021

9

ZO ŽIVOTA V MESTE

Justitia omnibus Svit
(spravodlivosť pre všetkých)

Schvaľovanie potenciálnych zmien územného plánu nášho mesta na februárovom rokovaní zastupiteľstva vyvolalo medzi občanmi zaujímavú diskusiu. Prvotne je však potrebné zdôrazniť, že „schválené“ zmeny (na ktoré bolo poukázané aj v článku Quo Vadis Svit), neboli schválené v pravom
zmysle slova a vedenie mesta odmieta názor, že je o nich už rozhodnuté.
Poslaneckým zborom bolo schválené „začatie procesu obstarávania zmien“.
Vzhľadom na stavebný zákon sa totiž môže stať, že týmto žiadostiam nebude vyhovené. Z toho vyplýva, že záväzné schválenie ešte nie je „na stole“.
Zatiaľ čo v minulosti bolo „hlavným
staviteľom“ mesto, dnes tomu tak nie je.
Dôvod je prozaický a tiež verejnosti známy a to, že mesto je menšinovým vlastníkom pozemkov v katastri mesta. Väčšinu
pozemkov vlastnia súkromné osoby alebo investori. Samozrejme, matematika
a peňaženka nepustia. V minulosti malo
mesto k dispozícii financie z predaja majetkov. Dnes funguje len z toho, čo mu
štát pridelí z podielových daní. Takže, aj tu
platí, že každý sa môže prikrývať len takou
perinou, na akú má. Naše mesto nie je výnimkou. Tu ale paralelne vyvstáva ďalšia
otázka, ktorá tvorí s témou podielových
daní (= jediného zdroja príjmu mesta)
spojenú nádobu – a to počet obyvateľov.
Výška príjmov z podielových daní priamo
úmerne závisí od počtu obyvateľov.
Ako by ste naložili so svojimi pozemkami Vy?
Čo sa týka aspektu ekologického prístupu a obáv o stratu zelene v meste, ten
nie je samozrejme zanedbateľný. Všetci
chceme vyjsť na ulicu a mať lúku za chrbtom, či pod nosom, túžime po zachovaní
toho dobrého a ideálne tak, ako sme na
to zvyknutí. A tiež všetci túžime po udržaní toho dobrého. Ale tiež chceme aj
lepšie cesty, krajšie chodníky, nové parky
a detské ihriská a iné...
Či sa nám to páči, alebo nie, kvalita
života závisí aj od – a opäť sme pri tom –
od peňazí. Mesto nemá veľa možností si
prilepšiť alebo „privyrobiť si“. A aktuálne
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nemá financie na to, aby stavalo mestské
byty a preto sa niet čomu čudovať, že
vlastníci pozemkov, alebo budov majú
stavebné ambície. Reagujú na trhový
mechanizmus dopytu a ponuky a jeho
aktuálny stav. To, že svoje pozemky chcú
využiť na to, po čom je dopyt a teda po
bytovej výstavbe je logické. Vývoj sa nedá
zastaviť. Mnoho mladých, aj keď má takú
možnosť, nemá záujem zostávať bývať
s rodičmi v dvojgeneračných domoch.
Aj preto na dopyt reaguje mesto práve
skôr rekonštrukciou starších objektov
v jeho vlastníctve (ako napríklad 84-bytová jednotka na ulici SNP) ako zastavaním
zelených plôch. Toto je efektívne riešenie
ako využiť už existujúcu budovu a tým
sa vyhnúť novým stavbám a záberu pozemkov. Mesto tiež nepredáva aj tých
málo plôch, ktoré sú v jeho vlastníctve
na súkromnú výstavbu, práve naopak.
Vedenie mesta aktívne vyhľadáva zdroje
z rôznych fondov a projektov EÚ na to,
aby sa mohla budovať občianska vybavenosť, ktorá je prioritou. Avšak najprv
musia byť peniaze, až potom môže prísť
realizácia. Aktuálna bilancia však je, že
už rok „stojí“ život nielen vo Svite. Uplynulý covidový rok sa okrem testovania
a rôznych „prvých, druhých“ a iných pomocí-nepomocí nerealizovalo zo strany
štátu skutočne nič a žiadosti o dotácie
alebo projektové výzvy ostávajú visieť
vo vzduchoprázdne. Napríklad žiadosť
o dotáciu na výstavbu cyklochodníka pri
bagrovisku je podaná 15 mesiacov. Je to

15 mesiacov bez odpovede alebo stanoviska. A to je len jeden z príkladov.
Späť k územnému plánu. Ak sa zamyslíme, akokoľvek by sme si to priali,
asi žiaden zo spomínaných žiadateľov
o zmeny v územnom pláne (= vlastníkov
spomínaných pozemkov alebo objektov)
neposkytne svoje pozemky na výstavbu
parkov, detských ihrísk alebo športovísk
len preto, že im zmeny neboli schválené.
Možno to skúsia opäť, možno že o pár
rokov budú mať väčšie šťastie. A možno
aj nie. Možno by stálo za predstavu - ako
by ste naložili so svojím majetkom Vy?
Mesto zastáva názor, že je potrebné rokovať s každým záujemcom o výstavbu
a hľadať prienik jeho záujmov, záujmov
občanov a to všetko s prihliadnutím na
„baťovské dedičstvo“ a urbanistickú víziu
Svitu.
Kam bude ten Svit kráčať?
Jediná možnosť realizovať individuálnu bytovú výstavbu na pozemkoch vo
vlastníctve mesta je v časti Pod Skalkou.
Tento zámer bol schválený v územnom
pláne už v roku 2012. Ak sa mesto rozhodne tento zámer aj skutočne realizovať, bude tomu predchádzať diskusia
s obyvateľmi vzhľadom na dosah zmien,
ktoré by to prinieslo danej lokalite.
V tejto veci však doposiaľ nedošlo ani
len k otvoreniu témy a nie je aktuálna.
Preto zatiaľ nemá zmysel zaujímať sa
o kúpu pozemku, alebo posielať žiadosti
na mestský úrad.
Taktiež je dôležité zdôrazniť, že trend
vývoja výstavby sa v súčasnej dobe uberá ekologickým smerom. Aj mesto má
snahu o zachovávanie zelených plôch,
ktoré plnia dôležité funkcie či už v rámci
klímy, ale aj kvality ovzdušia a estetickej
funkcie. Preto je v záujme mesta týmto
smerom formovať aj budúcu výstavbu na
jeho území. Pri výstavbe sa bude vedenie
mesta snažiť zachovávať zeleň, používať
zelené strechy, zadržiavanie dažďovej
vody, revitalizovať chodníky s využívaním priepustných povrchov, revitalizovať vnútrobloky, vybudovať uzatvorené
stojiská pre triedený odpad, komunálny
odpad a aktuálne aj bioodpad a tým nastaviť nový štandard odpadového hospodárstva. Mesto sa aktuálne zapojilo do
projektu na využívanie vodozádržných
opatrení, ktoré sú založené práve na vyššie spomenutých princípoch.
Nesprávnou informáciou, ktorá bola
v tejto súvislosti prezentovaná bolo, že
pri plavárni – škvarové ihrisko je plánovaná bytová výstavba. Nie je. Je tam plánovaná výstavba športovísk – tzv. „zóny
športu“, ktorá bude na škvarovom ihrisku
s viacerými časťami ako sú multifunkčné
ihrisko, prípadne workout. Taktiež je plánovaná renovácia ihrísk, kde sa staré prvINFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Zoznam a stav plánovaných stavieb (zdroj: Odd. inv. činností, výstavby a živ. prostredia)
BABA obchody - nová bytovka
Na túto stavbu bolo udelené platné
stavebné povolenie

Nová budova;

Nová bytovka Kpt. Nálepku pri
motoreste
Tento návrh je momentálne v riešení
zmeny ÚP

Nová budova;

Nová bytovka Križiak

Neprebieha žiadne konanie

Living park
Nové objekty; udelené platné stavebné
povolenie

I. etapa – 2 polyfunkčné domy,
8 radových rodinných domov

Nové objekty; prebieha územné konanie

II. etapa – 4 polyfunkčné domy

Nadstavba SNP
Tento návrh je momentálne v riešení
zmeny ÚP s tým, že budova je s označením Rekonštrukcia existujúceho objektu;
pôvodnej občianskej vybavenosti so
špecifickou reguláciou.
Nová bytovka Kpt. Nálepku
(areál bývalej škôlky)
Tento návrh je momentálne v riešení
zmeny ÚP

Nová budova;

Nadstavba Kopček

V realizácií; v súlade s územným plánom
mesta

Vetrolamy

Zamietnuté mestským zastupiteľstvom

Orná pôda oproti čerpacej stanici Gulf
Tento návrh je momentálne v riešení
zmeny ÚP a má sa jednať o sklady
a technické vybavenie.

V návrhu NIE JE realizácia OV.

Lúka medzi Zenitom a kostolom

Nové objekty; tento návrh je
momentálne v riešení zmeny ÚP

Nová bytovka - areál bývalých jaslí

Nová budova; tento návrh je
momentálne v riešení zmeny ÚP

BABA II pohostinstvo
Tento návrh je momentálne v riešení
zmeny ÚP

Rekonštrukcia existujúceho objektu

Rodinné domy (Pod Skalkou)

Plánovaná výstavba IBV bola schválená
v územnom pláne v roku 2012

Bytová výstavba
(plaváreň - škvarové ihrisko)

NIE JE plánovaná bytová výstavba, ale
nové športoviská

ky ihriska vymenia za nové a také, ktoré
spĺňajú bezpečnostné kritéria. Ďalej sa
nezabúda ani na sociálne služby. Pracuje sa na tom, aby sa zateplili budovy Zariadenia opatrovateľskej služby a Domu
opatrovateľskej služby. Zámerom mesta
stále je vybudovanie nového senior-centra. Taktiež informácia o „bytovke Križiak“
nie je správna, aktuálne v tejto veci neprebieha žiadne konanie.
Opäť, vývoj sa však nedá zastaviť. Ak
nebudú mať kde noví obyvatelia bývať,
do mesta neprídu. Väčšina výstavby, ktorá je plánovaná, je na pozemkoch súkromných vlastníkov. V zastavanej časti
mesta majú vzniknúť 4 nové objekty,
z toho 2 sú nadstavby a 2 nové objekty opäť na súkromných pozemkoch. Avšak
tieto stavby budú bez výnimky riešené
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v súlade s pripravovaným územným plánom. Prvoradým záujmom vedenia mesta je myslieť na súčasných obyvateľov
a ich kvalitu života a bude pri rokovaniach apelovať na zachovanie toho dobrého. Tu je ale potrebné pripomenúť aj
fakt, že mesto ako také by malo vo svojom postoji ostať nezaujaté. Nemôže,
a ani nemá veľa zákonných možností, svojvoľne „byť na niekoho strane“. Je
predsa limitované stavebným zákonom.
Finálne rozhodnutie je však tak či onak
v rukách poslaneckého zboru pri schvaľovaní finálnej verzie územného plánu.
A to sa de facto ešte len uskutoční, keďže obstarávanie zmien sa februárovým
rokovaním zastupiteľstva ešte len začalo.
Daniela Virostko
foto: Peter Kostka

JARNÉ UPRATOVANIE
pristavenie veľkoobjemových
kontajnerov (VOK)
Technické služby chcú pomôcť občanom mesta počas jarného upratovania,
avšak je potrebné zohľadniť aj vplyv
opatrení proti covid-19. Po ukončení
pandemických opatrení budú v meste
postupne rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery (skrátene VOK-y).
Vzhľadom k tomu, že v minulosti
dochádzalo k zneužívaniu pristavených VOK-ov (umiestňovaný nebezpečný odpad, stavebná suť, ukladanie
odpadov občanmi okolitých dedín),
bude preberanie odpadu monitorované zamestnancami Technických služieb v súčinnosti s Mestskou políciou.
Chceme požiadať občanov, aby sa preukázali dokladom potvrdzujúcim trvalý pobyt vo Svite.
Do kontajnerov je možné umiestňovať
nasledovný druh odpadov:
n starý nábytok, posteľ, sedačka, kreslo, stoličky, starý koberec alebo podlaha, objemné obaly, drevené okenné
rámy bez skiel, matrace, dvere. Starý
nábytok rozoberte na menšie časti,
aby zaberal čo najmenší objem, kovania nemusíte odstrániť.
Do VOKOV nepatrí:
n stavebný odpad, odpad zo záhrady,
elektroodpad (chladničky, televízory,
práčky), bežne zbieraný vytriedený komunálny odpad (papier, kartón, sklo,
plasty, kovy), pneumatiky, nebezpečný
odpad (oleje, plechovice z farieb, riedidiel, batérie, a pod.).
Odpad, ktorý nestihnete umiestniť
do veľkoobjemového kontajnera, alebo
ktorý nie je predmetom tohto zberu,
môžete odviezť celoročne na zberný
dvor, kde Vám bude odobratý bezplatne
(neplatí pre stavebný odpad).

Lokality rozmiestnenia VOK-ov

(apríl - máj, v počte 2 ks)
Železničná - vjazd do časti Pod Skalkou
Železničná - Lesná
Horská - na vodáreň
Za kultúrnym domom - Pod Skalkou
Za Sintrou - kultúrny dom
Pri Agromilku
Pri bývalom sklenárstve
Pri Rybárskom dome
Záhradná - pri garážach
Štúrova medziblok
Štefánikova medziblok
ul. Kpt. Nálepku
(Za bývalým daňovým úradom)

O presných dátumoch budú TS
informovať.

11

PhDr. Ľudovít Linczényi

OSOBNOSTI MESTA

Vďaka autorovi textu Ing. Júliusovi Zatrochovi staršiemu Vám prinášame
spomienku na jedného z prvých verejných funkcionárov Svitu (prvého
predsedu MNV vo Svite, r. 1946) a zároveň jedného zo zakladateľov nášho
mesta PhDr. Ľudovíta Linczényiho. Dňa 8. apríla 2021 uplynulo 40. rokov
od jeho úmrtia a v tomto roku je to 112 rokov od jeho narodenia.
V novembri roku 2020 bola na starej
budove ONV v Poprade odhalená pamätná tabuľa Jánovi Bendíkovi, politikovi,
poslancovi, bývalému predsedovi ONV
a predsedovi OV Demokratickej strany
v Poprade, ktorý bol po roku 1948 perzekuovaný a odsúdený na 8 rokov väzenia.
Tabuľu odhalil prednosta OÚ Poprad Jozef Bednár so synom a vnukmi Jána Bendíka. PhDr. Ľ. Linczényi bol tiež politik,
poslanec SNR, ÚNZ ČSR, Bendíkov spolupracovník vo firme Baťa, v ČsNV (1945)
vo Svite a do roku 1948 predseda DS vo
Svite. Mal podobný osud ako Ján Bendík, ale namiesto väzenia zvolil s rodinou
emigráciu. 25 rokov pracoval v RFE – rádiu Slobodná Európa v Mníchove.

PhDr. Ľudovít Linczényi,
zakladateľ obce Svit
a prvý predseda MNV
História mesta Svit pod Vysokými Tatrami nie je stará. Je to jedno z najmladších
miest na Slovensku. Jeho zakladateľom
je firma Baťa zo Zlína cez výstavbu svojej
chemickej fabriky na výrobu viskózových
vlákien a celofánu v roku 1934. Postupne
pribúdali ďalšie výroby a výrobné produkty, členenie fabriky na Chemosvit,
Tatrasvit, Výskumný ústav chemických
vláken (VÚCHV, r. 1951), neskôr po privatizácii vznik viacerých spoločností až do
dneška, keď pokračovatelia, teraz hlavne
skupina CHEMOSVIT s viacerými dcérskymi spoločnosťami je jedna z dobre
prosperujúcich firiem na Slovensku, ako
i Tatrasvit a VÚCHV. Dnes je Svit mestom
bez zápachu sírovodíka, vysokých komínov – s dobrým životným prostredím
a podmienkami bývania v prekrásnej prírode pod Tatrami.
Plní sa i želanie zakladateľa obce: „Svit,
ty najmladšia obec Tatier i Československej republiky... Mohutne vzrastaj zo
zdravých hospodárskych základov, aby si
rozosievala spokojnosť, blahobyt, spoluprácu a šťastie.“ (viď. Vyhláška o osamostatnení obce.)
Na vzniku obce Svit sa významne podieľal PhDr. Ľudovít Linczényi, učiteľ, vychovávateľ na Baťovej škole práce (BŠP),
predseda Revolučného národného výboru (1944), predseda ČsNV (1945) a prvý
predseda MNV vo Svite (1946 – 1948).
Narodil sa 4. Augusta 1909 na fare vo
Veľkej Polome (dnes Gemerská Poloma,
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okres Rožňava, otcovi Ľudovítovi Linczényimu, ev. farárovi v Polome. Mal troch
súrodencov, študoval na gymnáziu v Rožňave a doktorát získal na Karlovej univerzite v Prahe.
Oženil sa s Emou Čižikovou z Kežmarku, ktorá bola učiteľkou i riaditeľkou Ľudovej školy vo Svite. Mali dvoch synov
Ľudovíta (*1946 Svit - †USA) profesor
v Albany v New Yorku a mladšieho Igora
(*Batawa, Kanada - †2008), pracoval na
súde ako tlmočník zo slovenčiny, ruštiny
a nemčiny a bol tiež hudobníkom.
Dr. Linczényi do firmy v Batizovciach
nastúpil v r. 1940. Pôsobil na gymnáziu
P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, v šk. roku
1939/40 triedny učiteľ, potom zbavený
učiteľstva. Bol jedným z pilierov vychovávateľského zboru Baťovej školy práce.
V roku 1944 (50. rokov firmy) uverejnil
v časopise Technik, revue slovenského
inžinierskeho dorastu článok o Baťovcoch a BŠP vo Svite, kde opísal život, prácu žiakov, výchovu a starostlivosť o nich
(kniha História jednej myšlienky, str.107).
Dr. Linczényi bol i politik, poslanec SNR,
Ústavodarného národného zhromaždenia (ÚNZ) ČSR, novinár, spisovateľ, osobnosť čsl. exilu, odboja a SNP. Významne
sa podieľal na vzniku samostatnej obce
Svit. Dovtedy osada Svit patrila pod obec
Veľká - Poprad, pretože bola postavená
firmou Baťa na jej pozemkoch a obec za
žiadnu cenu nechcela samostatnú obec
Svit, pretože by stratila značné finančné
prostriedky od firmy.

Vyhláška o osamostatnení
obce Svit, 1946
„Spolupracovníci a obyvatelia Svitu.
Spoločný sen nás všetkých sa stal skutkom. Sbor povereníkov odhlasoval osamostatnenie sa obce Svit. Teda húževnatý zápas je skončený. Nesčíselné ťažkosti,
ktoré sa kládli do cesty tomuto nášmu
úsiliu, neraz i z vlastného prostredia sú
odstránené. Teraz bude na nás, spolupracovníci a obyvatelia Svitu, aby sme sa
stali hodní tohoto úspechu. Veríme, že pri
vzornej a tradičnej baťovskej spolupráci podarí sa nám vybudovať obec, ktorá
musí byť vzorom nielen pod Tatrami, ale i
na Slovensku. A tu, keďže je zvykom priať
novorodeniatku mnoho úspechov a šťastia, dovoľte, aby sme to spravili stručne
spoločnou programovou výzvou:

Svit, ty najmladšia obec Tatier i Československej republiky. Mohutne vzrastaj
zo zdravých hospodárskych základov,
aby si rozosievala spokojnosť, blahobyt,
spoluprácu a šťastie. Staraj sa o mravné, sociálne a kultúrne pozdvihnutie
všetkých, ktorým ležíš na srdci a ktorí Ťa
neprestanú podporovať. Nezabudni na
svojich najmladších, nech teda čím skorej
vyrastú školy a opatrovňa, ktorých základy si už položila. Maj na mysli rozmach
nášho podniku, lebo nielen Tvoji občania
ale aj Ty sama budeš žiť z jeho úspechu.
Pri svojej skvelej minulosti partizánskeho poslanca neprestaň byť hrádzou proti akémukoľvek útisku. Nech čím skôr
mramorový pomník hlása svetu, že tak
ako dosiaľ tvoji občania, naveky budeš
slúžiť svojmu národu a demokratickej
ČSR. Vytvor také zdravotné a spoločenské ovzdušie, aby nikto z nás ťa nemusel
opúšťať, keď mu práca vypadne z mozoľnatých stareckých rúk. Umožni v bratskej
shode i tým sociálne slabším, aby vlastný
domček a kúsok zelenej záhradky ich na
vždy pripútali k zasneže ným nebetyčným Tatrám.
Slovom buď starostlivou matkou, vychovávateľkou a strážkyňou rodinných
krbov. A hlavne pusť sa s chuťou hneď do
budovateľskej práce, aby padol na úrodnú pôdu náš srdečný pozdrav. Nech žije,
mohutnie a prekvitá najmladšia podtatranská obec Svit“.
Miestny národný výbor
Predseda MNV PhDr. Ľ. Linczényi

Prežil aktívny politický život
V apríli 1944 bol vo Svite založený
Revolučný národný výbor, ktorého predsedom bol dr. Linczényi, členovia J. Vraniak, L. Neuman, M. Slivka, J. Brondoš,
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

OSOBNOSTI MESTA
Ing. Vilam Ríša - riaditeľ firmy Baťa Svit,
J. Lepíka ďalší šiesti. Bol vedúci činiteľ
podzemného hnutia vo Svite (spojka
i J. Lenárt) a medzi prvými sa zapojil do
SNP. Spolupracoval s partizánskymi oddielmi Rokosovského, Čapajeva a Karasova. Cez batizovského horára Budinského zabezpečovali pre nich zbrane
a materiál i s pomocou riaditeľa závodu
Ing. V. Ríšu. Spolupracoval pri tom
s ev. farárom Ondrejom Šimekom
(10/1944 väznený v KT Sachsenhausen),
učiteľom J. Ryšom a ďalšími.
Začiatkom septembra 1944 viedli povstalci o mesto Svit tuhé boje s nemeckými jednotkami. Svit bol oslobodený
28.1.1945. Názov Revolučný národný výbor bol zmenený na Československý národný výbor (ČsNV), ktorý mal nové zloženie ale predsedom ostal dr. Linczényi
(13.2. - 16.11.1945). Obec Veľká neuznávala ČsNV vo Svite (hoci ONV ho uznal)
a bola proti vzniku samostatnej obce
Svit. Bol tiež predsedom Demokratickej
strany (DS) vo Svite a v okresnom výbore, predsedom okresného i oblastného
výboru DS od r. 1945 a predsedom ONV
v Poprade v rokoch 1946-48 bol Ján
Bendík (*1903 Sp. Teplica - †1970), politik, poslanec SNR i ÚNZ ČSR, v r. 1940-45
obchodný zástupca firmy Baťa vo Svite,
v r. 1945 pracovník ČsNV vo Svite. Po likvidácii DS od r. 1948 skladník vo Svite,
1949 odsúdený s viacerými členmi DS na
8 rokov - 1956 rehabilitovaný. (životopis kniha História jednej myšlienky, str. 325).
Dňa 17. novembra 2020 na starej
budove ONV v Poprade prednosta OÚ
dr. Jozef Bednár so synom a vnukmi Jána
Bendíka mu odhalili pamätnú tabuľu.
Odhalenia sa zúčastnil i zástupca Ústavu
pamäti národa SR Ján Endrődi, členovia
Konfederácie politických väzňov a iní.
Dr. Ľ. Linczényi bol zvolený v Košiciach (4.4.1945) do 18- členného výboru
DS Slovenska. V r. 1945 bol zvolený do
SNR a v r. 1946-48 pôsobil ako aktívny
poslanec ÚNZ ČSR. Dňa 24.3.1945 boli do
ONV Poprad za firmu Baťa a osadu Svit
delegovaní dr. Linczényi, Ing. E. Horváth
a 2 robotníci J. Brondoš, R. Netík (KSS).
Vznikli rozbroje medzi DS a KSS. Do prvého 6 členného výboru Národného frontu
vo Svite bol za DS zvolený dr. Linczényi
+ 2 a traja členovia za KSS. Dňa 29.4.1945
privítal vo Svite s riaditeľom Ing. V. Ríšom
prezidenta ČSR Eduarda Beneša.
Československý národný výbor (13.2.16.11.1945) mal nové zloženie, no predsedom ostal dr. Linczényi. Zloženie bolo
v pomere: 25 členov: 15 KSS, 10 DS. Po
voľbách 11.11.1946: MNV 18 členov: 13
DS, 5 KSS. Vo voľbách na Slovensku (1946)
DS porazila KSS v pomere 62 % ku 31%
hlasov (v okrese Poprad 66,7 : 30,2 %,
v Batizovciach 80 : 20 %). V ÚNZ ČSR mala
ROČNÍK XX. - APRÍL 2021

DS 43 zo 69 slovenských poslancov a zo
100 v SNR obsadila 63. V päťčlennom
predsedníctve SNR obsadila DS tri miesta
- predseda (Jozef Lettrich) a 2 podpredsedovia. V novom Zbore povereníkov (vtedajšia slovenská vláda) obsadila DS 9 z 15
ministerstiev, nezískala ale funkciu predsedu, hoci mala na ňu nárok ako víťazná
strana, ale vďaka už silnejúcemu nátlaku
KSČ, ktorá zvíťazila v Čechách, získal túto
funkciu G. Husák. Po februári 1948 bola
DS zlikvidovaná - premenená na Stranu
slovenskej obrody a pridružená ku KSS.
Niektorí vedúci členovia DS už koncom
roku 1947 boli bezdôvodne vo väzbe. Po
februári 1948 pribudli trestné oznámenia
na predstaviteľov DS - do 1.3. bolo zadržaných 173 osôb. Z ústredných orgánov
v Bratislave bolo prepustených 334 osôb,
všetci „nepohodlní a nelojálni predstavitelia nekomunistických strán, najmä DS“.
Jediným riešením pred perzekúciou bola
emigrácia.

Emigrácia ako únik
pred politickým nátlakom
Dr. Ľ. Linczényi emigroval v marci 1948
a jeho odchod vo Svite vyvolal negatívne emócie. Odišiel s manželkou a synom
do Nemecka a v roku 1949 pomocou
Baťovcov do Kanady. Usadil sa v Batawe,
Ontario Kanada, mestečku, ktoré s fabrikou založil Tomáš Baťa jr. po emigrácii
v roku 1939 a zamestnal veľa rodín z ČSR.
Pracoval tam v Baťovej škole práce i ako
riaditeľ.
Tu sa im narodil jeho mladší syn Igor. Bol
členom Rady slobodného Československa,
organizácie zastupujúcej československý
exil. Ústredný zväz československého študentstva v exile. V rokoch 1956 - 81 pôsobil i s manželkou v rozhlasovej stanici
Slobodná Európa v Mníchove (vznik 1951)
i ako vedúci redaktor. Manželka po smrti manžela a potom po dôchodku odišla
z Nemecka (1982) do Burlingtonu Kanada,
kde žila s mladším synom Igorom s rodinou a zomrela tam v roku 2010.
Linczényi bol i funkcionárom a podporovateľom ECAV v Batizovciach, Svite.
V r. 1946 ho inštaloval za zborového dozorcu Batizovskej ECAV senior spišského
seniorátu Oskar Černák, ktorý od r. 1942
vyučoval náboženstvo na BŠP (120 žiakov). Rada MNV na podnet dr. Linczényiho
v roku 1946 prenajala na bohoslužby jedáleň Domova I. a aulu II. ZŠ. (Zakladateľ
cirkevného zboru vo Svite Ing. V. Ríša riaditeľ firmy Baťa 1939 - 45).
Založil 5. 2. 1948 prvú podpornú študijnú základinu predsedu MNV vo Svite
dr. Ľ. Linczényiho. Zriekol sa odmeny
12 000 Kčs, ktorá bola v riadnom obecnom rozpočte v r. 1947 a „... venoval ju
v prospech výborných žiakov stredných
a vysokých škôl zo Svitu, ktorí svojou

nadanosťou a usilovnosťou budú hlásať
slávne meno novej obce pod Tatrami“.
Podporná základina bola založená so základným darom 6 000 korún. Druhú polovicu odmeny dal Linczényi v prospech
kostolov, ktoré sa mali vo Svite postaviť
a to 3 000 korún pre RKC kostol a 3 000
korún pre evanjelický kostol. MNV pod
jeho vedením dal pre evanjelickú cirkev
do rozpočtu v r. 1948 sumu 150 000 Kčs
na nádejnú stavbu chrámu. Február
1948 prekazil plány (kostoly vo Svite
boli postavené: RKC 1991, ECAV 1993).
Dr. Linczényi bol jedným zo zakladateľov Obecnej hudobnej školy vo Svite
(1947). Dozor nad správou školy malo
kuratórium - predseda dr. Linczényi a finančné náklady na školu hradil MNV a firma Baťa. Venoval sa športu, hrával tenis
s MUDr. Albertom Schweitzerom i s riaditeľom závodu Jánom Lepíkom (1945-48),
ktorý dotiahol z Bratislavy tenisového
trénera MUDr. Berezného.
Za všetko čo vykonal PhDr. Ľudovít
Linczényi pre vznik Svitu si zaslúži spomienku a možno i pamätnú dosku na objekte MsÚ vo Svite, tak ako ju dostal jeho
spolupracovník Ján Bendík 17.11.2020
v Poprade. Emigroval, inak by ho čakal
podobný osud ako Jána Bendíka.
Ing. Július Zatroch, st.
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ZO ŽIVOTA V MESTE
dokončenie zo strany 8

v minulom roku prebiehal audit verejného osvetlenia, ktorého výsledkom sú
dva významné závery na ktoré je ale potrebné nájsť finančné zdroje, prostriedky
a technológie: 1. výmena žiariviek zaručí
efektívnosť - zníženie nákladov za elektrinu. 2. vyhodnotenie stavu VO - rekonštrukcia jednotlivých okruhov, ktoré sú
v havarijnom stave. Potvrdil, že v súčasnosti prebieha revízia. Predpoklad ukončenia revízie je jún 2021. D. Vojsovičová
potvrdila, že na nevyhovujúci stav verejného osvetlenia občania poukazujú, je
v záujme samosprávy, aby mesto malo
kvalitné, funkčné osvetlenie. Mesto zainvestovalo do auditu verejného osvetlenia, v záujme zistenia aktuálneho technického stavu a identifikácie havarijných
uzlov siete.
• E. Kačmarčíková po upozornení občanov informovala o znečistení a neporiadku na verejnej zeleni, pred vchodmi
verejných budov v meste, konkrétne
priestor na ul. Štúrovej pred poštou, BP
a knižnicou. D. Vojsovičová požiadala TS,
aby zaradili do plánu prác tieto lokality.
• E. Kačmarčíková sa opýtala, v akom
stave je plaváreň. D. Vojsovičová informovala, že tento týždeň bolo rozhodnuté
o komplexnej oprave havarijného stavu
tepelného hospodárstva na plavárni. Aktuálne nie je žiadna nenávratná dotačná
príležitosť na komplexnú rekonštrukciu
takejto verejnej budovy. D. Meriačová informovala o tom, že BP zrealizuje rekonštrukciu na vlastné náklady, momentálne
je vypísaný verejný prieskum na dodávateľa prác. O plaváreň sa dvakrát do týždňa starajú zamestnanci.

Diskusia
• E. Kačmarčíková vyzdvihla a pochválila prácu zamestnancov pohrebných
služieb, občania vyjadrili spokojnosť.
D. Vojsovičová poďakovala vedúcej pohrebných služieb Ľ. Jančíkovej.
• V. Zentko sa opýtal, či mesto neuvažuje
o ďalšej distribúcii respirátorov pre seniorov mesta.
• E. Cetl povedal, že ho oslovili občania
dolnej časti mesta s otázkou, či sa neuvažuje o častejšom zbere separovaného odpadu, pretože sú preplnené kontajnery
a vietor rozfúkava odpad po okolí. I. Hus
vysvetlil opatrenia a riešenia TS na preplnené zberové nádoby a to zvýšenie počtu nádob na separovaný zber. Rozpočet
TS neumožňuje nákup kontajnerov z prostriedkov rozpočtu. Preto žiadali zmluvnú OZV, aby finančne prispeli na zvýšenie
počtu kontajnerov na separovaný odpad.
Zo strany OZV bude uskutočnený audit
stojísk k nevyhnutnosti doplniť stojiská
o nádoby. Predbežne odsúhlasený termín je po Veľkej noci začiatkom apríla
2021. Na základe uskutočneného auditu
budú upresnené množstvá jednotlivých
druhov. Začali však s dopĺňaním kontajnerov separovaného zberu, ktoré ešte
sú k dispozícii, napr. medzi Mierovou ul.
a Kpt. Nálepku a na Ul. 9. mája. Od
1.4.2021 začínajú TS so zvýšenou frekvenciou zberu papiera a zberu plastov
zaradením ad-hoc zberov. Nádoby na
separovaný zber sú preplnené aj vďaka
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tomu, že obyvatelia neskladajú kartonáž
a nestláčajú plastové fľaše. TS komunikujú s obyvateľmi prostredníctvom rôznych
komunikačných kanálov ohľadom správneho postupu pri separácii kartonáže
a plastov (stláčanie), čo patrí a čo nepatrí
do jednotlivých druhov separovaného
zberu. Taktiež otvoril tému vozového parku TS a jeho nevyhovujúci stav. Posledné
väčšie investície boli v roku 2010 – 2011.
Na zber odpadov je k dispozícii jedno
už cca 10-ročné vozidlo, ktoré funguje
non-stop od pondelka do piatku. Ďalšie
vozidlo Liaz je morálne a fyzicky opotrebené. Náklady na opravy sú vysoké, náhradné diely sa veľmi ťažko zháňajú, keďže
vozidlá tohto druhu už nie sú v obehu a nie
je dopyt po týchto náhradných dieloch.
• M. Šramková sa opýtala, či TS plánujú
zaviesť pouličný zber papiera výmenou
za hygienické potreby. I. Hus odpovedal,
že kvôli opatreniam COVID-19 bol zber
pozastavený. Po uvoľnení opatrení TS vyhodnotia situáciu a k plánovanému zberu sa vrátia. D. Vojsovičová informovala,
že na zbernom dvore TS došlo k predĺženiu otváracích hodín.
• I. Zima poďakoval za rozhodnutie k rekonštrukcii tepelného hospodárstva na
plavárni. D. Vojsovičová dodala, že spracované podklady a informácie ohľadom
rekonštrukcie TH budú zaslané poslancom na vedomie.
• I. Zima upozornil na zlý stav cyklochodníka vedúceho pozdĺž rieky Poprad
z dolnej časti Svitu po vstup do Lopušnej
doliny. Poukázal na poškodenie asfaltu, praskliny a rozpadávajúce sa okraje
chodníka. Je nutné ho postupne opravovať, len tak sa zabráni havarijnému stavu
a prípadným nehodám cyklistov. Doložil aj fotografický materiál. Podotkol, že
v lokalite mesta Poprad sa už opravy chodníka uskutočnili. Doporučil vstúpiť do rokovania s vodohospodárskym podnikom.
D. Vojsovičová zadala pracovnú úlohu vedúcemu investičného odd. Ing. R. Grusovi
k prezisteniu stavu a návrh plánu opravy.
• D. Vojsovičová informovala, že kvôli
sprísneným pandemickým opatreniam
vlády sa plánované akcie ku Dňu učiteľov a Veľkej noci nemôžu uskutočniť.
Vyzdvihla aktivitu folklórneho súboru
Jánošík zaviazať k Veľkej noci na strom
pred Domom kultúry stužku. Informovala o pomoci podnikateľom, ktorí
v tejto dobe nemôžu podnikať vo svojich
prevádzkach - o 50% odpustení nájmu
v nebytových priestoroch mesta.
• I. Švagrovská poďakovala Únii žien
Pod Skalkou, p. J. Bobulovej a ostatným,
že všetkým členkám ku sviatku MDŽ
rozniesli po domovoch karafiát.
• E. Kačmarčíková tiež poďakovala Farskému úradu vo Svite, kde po rodinách
poroznášali darčeky.
• D. Vojsovičová oznámila, že mesto
Svit má zatiaľ sčítaných 80 % obyvateľov
a vyzvala poslancov na podanie majetkových priznaní do konca apríla.

Radi by sme Vás informovali, že priestor v novinách venovaný rokovaniam
mestského zastupiteľstva je z kapacitných
dôvodov limitovaný.
Tento výpis má výlučne informač-

ný charakter a detaily o jednotlivých bo
doch rokovania, úplné znenia
všeobec
ne záväzných nariadení, uznesení, inter
pelácií či diskusie nájdete
v podrobnej zápisnici z rokovania MsZ Svit
na www.svit.sk (mesto/mestské zastupiteľstvo/dokumenty MsZ/zápisnice zastupiteľstva).
Dostupný je tiež úplný videozáznam
na www.svit.sk (aktuality/videá), kde
si mô
žete kedykoľvek záznam pozrieť
a vypočuť. Zároveň odpovede na interpelácie poslancov, ktoré boli podané
písomne, nájdete taktiež na webovej
stránke www.svit.sk/mesto/mestske-zastupitelstvo/dokumenty-msz/interpelacie-poslancov/.
Daniela Virostko

Môj jarný zážitok
Často som svedkom neúctivého správania sa mladších ľudí k iným ľuďom. Napríklad v dome kde bývam, niektorí mladší
ľudia nepozdravia nás starších, hoci sme
susedia. To isté som zažila v priestoroch
kde sú už iní ľudia v čakárni u lekára, na
zastávkach MHD, atď. V tejto pandemickej
situácii by sme mali byť hádam k sebe ľudskejší, s pocitom pokory a spolupatričnosti.
Ale nie je tomu tak. Neviem, či je to fenomén tejto doby, ale možno moje myslenie
sa zhoduje s výchovou v dávnejšej dobe, že
som zažila niečo ako sa hovorí „stará škola.“
Preto tomuto svetu už nerozumiem.
V kontraste s tým čo tu píšem, je možno môj jarný zážitok, ktorý ma prekvapil.
Išla som v jeden marcový chladný deň po
ul. Štúrovej, keď oproti mne kráčal malý
chlapček. Na hlave čiapočka s brmbolcom, na tvári rúško, na chrbátiku batôžtek. Pri obchádzani sa chlapček pozdravil. Zaujalo ma to, myslela som si, že je
z nejakej mojej známej rodiny a pozná
ma. Pýtala som sa ho, či ma pozná. Odpovedal, že nie. Spoza rúška hľadeli na mňa
dve úprimné očká, s milým výrazom. Na
moju otázku, prečo ma pozdravil, keď ma
nepozná, odpovedal, že tak ho učia, že má
pozdraviť ľudí, ktorých pozná, ale aj tých,
ktorých nepozná. Bol to pre mňa šok.
V rozhovore s ním, som zistila, že sa
volá Dalibor K., je žiakom 3. ročníka ZŠ
a býva v novej bytovke, na ul. SNP (býv.
internát). Rodičia môžu byť hrdí na svojho synčeka. Pochválila som ho a za odmenu som ho obdarovala sladkosťou,
ktorú vždy nosím pri sebe.
A tak mi jeden malý chlapček spríjemnil a skrášlil jeden z tých smutných dní,
ktoré teraz prežívame, keď máme ako
ľudia k sebe ďaleko... Nielen v tejto dobe
potrebujeme nádej, lebo potrebujeme
pociťovať vďačnosť za všetko pekné, čo
nám bežné dni ponúkajú. Ako ja pociťujem vďačnosť za krásny zážitok, ktorý mi
poskytol jeden malý chlapček...
Pozorovateľka Blanka
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE

Z denníka Technických služieb
Zberný dvor
má nové otváracie hodiny

Jarná údržba cintorína vykonaná
Cintorín bol zatvorený v súvislosti
s plánovaným jarným upratovaním v termíne od 29. marca do 31. marca 2021.
Obyvatelia boli upovedomení vopred.
Technické služby realizovali orezávanie
stromov a konárov, čistenie chodníkov,
schodov, údržbu a jarné upratovanie.
Zároveň prebehla úprava časti chodníka
v miestach súbežne s cintorínom, pre peších chodcov a cyklistov.

Technické služby mesta Svit vychádzajú v ústrety obyvateľom mesta tým, že
počnúc aprílom je zberný dvor otvorený
každú stredu do 17.00 h. Predĺžená pracovná doba bude platná počas jarného
a letného obdobia. Hodiny sú prispôsobené občanom, ktorí by nestihli z rôznych dôvodov umiestniť odpady počas
bežných prevádzkových hodín. Okrem
toho táto zmena môže prispieť k zníženiu čiernych skládok v meste. Občania
môžu umiestniť rôzne druhy odpadov,
napríklad elektroodpady (obrazovky,
chladničky, mikrovlnné rúry), alebo nepoužívané nábytky. Zberný dvor prijíma
odpady len od občanov mesta Svit, preto
je potrebné sa pred vstupom preukázať
občianskym preukazom, ktorý uvádza
bydlisko. Po ukončení sezóny bude vyhodnotená efektivita a využitie predĺžených otváracích hodín.

Čistenie ulíc zahájili
začiatkom marca
Napriek kolísavému počasiu Technické
služby začali s ručným upratovaním ciest
a chodníkov v meste. V závislosti od vývoja počasia bude nasadená aj technika
strojného čistenia. Technické služby pripravili zároveň harmonogram dočistenia
aj v miestach, kde sú odstavené vozidlá,
o čom budú obyvateľov vopred informovať. 			
TS Svit

Vyrobte si kvalitné hnojivo pomocou kompostéra
Počas kompostovania sa z biologicky rozložiteľného odpadu stáva kvalitné prírodné hnojivo. Prostredníctvom
neho sa do pôdy vracia všetko, čo z nej pri pestovaní odoberáme. Pripravte si kvalitný kompost doma. Poradíme
vám, ako to robiť správne.
kompost suchý, pridajte vlhký materiál,
vinový papier v malom množstve.
Do kompostéra nepatrí chemicky
ošetrený materiál, kosti, odrezky mäsa,
tuky, choré rastliny, kôstky, šupky tropického ovocia, popol z uhlia a cigariet, časopisy, plasty, kovy, sklo, kamene a akékoľvek horúce a horľavé materiály.

Ako správne kompostovať
Základné podmienky
pre kompostovanie
Hoci na kompostovaní nie je nič zložité, niekoľko pravidiel sa oplatí dodržiavať.
Vstupný materiál musí obsahovať látky pre
výživu mikroorganizmov (baktérie, huby,
červy, dážďovky...) a vlhkosť aspoň 50%.
Premiešavaním sa do materiálu dostane kyslík, preto je nutné to robiť pravidelne, a zároveň hrubšie suroviny podrviť.
Ak chcete urýchliť proces, môžete pridať
trochu pôdy alebo hotový kompost.

Čo patrí a čo nepatrí
do kompostéra?
Pre domáce kompostovanie je vhodné použiť ovocné a zeleninové odpady,
čajové a kávové zvyšky, šupky, kôry citrusov v malom množstve, vaječné škrupiny,
trus malých zvierat, lístie, zvädnuté kvety,
koreňové rezy, záhradný odpad, drevitú
vlnu, triesky, piliny, hnedú lepenku a noROČNÍK XX. - APRÍL 2021

Všeobecným pravidlom je pridávať
2-3 diely hnedého materiálu a 1 diel zeleného, pretože čerstvý zelený obsahuje
veľa dusíka, zatiaľ čo starší drevnatý je
bohatý na uhlík.
Pokiaľ kompost zapácha ako „skazené
vajce“ je v ňom veľa uhlíka. Pridajte preto
zelenú trávu. Veľa dusíka zase signalizuje
zápach po amoniaku. Vtedy je dobré pridať kôru či piliny. Veľmi dôležité je pravidelné miešanie kompostu. Aspoň jeden
až štyrikrát za mesiac. Pravidelne kontrolujte vlhkosť. Materiál by mal byť vlhký
ako „dobre vyžmýkaný uterák“. Aj preto
kompostér umiestnite do polotieňa.

Najčastejšie problémy
a čo s nimi?
Aj keď kompostovanie nie je žiadna
veda, mali by ste si byť vedomí niektorých úskalí. Takto si viete pomôcť.
Ak je váš kompost príliš mokrý, nechajte kompostér otvorený alebo pridajte
niečo suché a premiešajte. Ak je naopak

prípadne ho pokropte a premiešajte. Hlodavcom a hrabošom sa vyhnete tak, že
dáte pod kompostér pletivo a mušky ho
nenapadnú, ak kompost posypete pôdou,
kamennou múčkou a podobe. Pomalému
procesu zase predídete, ak budete dodržiavať základné zásady kompostovania.

Využite vlastný kompost
Kompost má široké uplatnenie nielen
v záhrade, ale aj v domácnosti. Obsahuje výživné látky, ktoré podporujú rast,
a preto ho ocenia plodiny, ovocné stromy, trávnik, ale aj izbové rastliny.
Zároveň sa jeho tvorbou podieľate na
ekologickom spôsobe nakladania s bioodpadmi. To je krásny príklad toho, ako sa vám
trocha úsilia dokáže vrátiť v podobe krásnej
záhrady aj čistejšieho životného prostredia.
Surový kompost je vhodný ako mulč
okolo kríkov a stromov. Vyzretý kompost
má široké využitie. Výborne sa zapracováva do pôdy pri zakladaní nových plôch,
kde zlepšuje pôdnu štruktúru. Zrelý kompost možno použiť kedykoľvek. Rovnako
si môžete pripraviť aj výživný výluh, ktorý
použijete ako postrek. Rastliny, ktoré sú
pravidelne vyživované takýmto hnojivom,
sú odolnejšie proti chorobám a škodcom.
Ak dodržíte spomínané zásady, získate
prvotriedny kompost pre vašu záhradku.
František Jančík, TS Svit
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BLAHOŽELANIE
Pri príležitosti prekrásneho jubilea
90-tich rokov srdečne blahoželáme
dlhoročnej členke
Výboru Klubu Baťovej školy, pani

Drahomíre Šedivej.
Prajeme pevné zdravie a veľa slnečných
dní, plných šťastia, pohody, radosti
a vitality.
Výbor Klubu ABŠ vo Svite

Drahuške
Mladosť je z deväťtisíc dní
poskladaný rodný list...
Srdce vie mladosť stratiť i skôr
ako sa podarí podčiarknuť ju v kalendári,
či odfotiť do občianky.
O mladosť starosťami možno prísť
jak studne suchom o vody.
Život rád v okamihu radosť mení na púšť,
smiešky na plušť a veselý kvet v duši
slza vie vysušiť sťa lúče kolmý štít.
Mladosť je čas, keď život sa s Tebou
tak láskavo hrá, že ani nevieš
odkiaľže zrazu nazberal
deväťdesiat sviec na tortu,
čo dnes len preto preslávnostne sfúkneš,
že nestratila si mladosť z duše,
sedí tu s Tebou
ako každý deň iný a oslavuje Tvoje
vzácne narodeniny.
Vlasta Bujnovská
(členka Klubu ABŠ Svit)

SPOMIENKY

Prianie
OZ Svittasenioru
do budúcna
Tak ako žiaci v dnešnej dobe majú
povinnosť nestretávať sa a vyučovanie
majú cez internet, tak aj seniori hľadajú
spoluprácu pre činnosť OZ Svittasenioru, dohovárajú sa cez telefóny, ale aj
prostredníctvom e-mailov.
Všetci vieme, že osobné stretnutie
nenahradíme ničím, tak sa 5-členný výbor stretol za prísnych pandemických
podmienok ROR, aby započal prípravu
10. výročia založenia OZ Zábavnej skupiny SVITTASENIORU, ktorá pripadá na
apríl 2021. Vieme, že stretnutie celej skupiny ešte nebude možné, ale veriť musíme a nesmieme sa vzdávať.
Veď seniori ďakujú za každý prežitý
deň a nik nevie ktorého výročia sa dožijú. Priemerný vek je cez 70 rokov, preto
očakávame, keby sme všetci boli proti
pandémii zaočkovaní a vláda by mohla
uvoľniť nariadenie stretnutí. Naša nečinnosť nás ubíja, dá sa to už prirovnať
k ponorkovej chorobe.
V spolupráci s mestom naše OZ Svittasenior chce potešiť občanov prostredníctvom Podtatranských Alexandrovcov
na 1. mája - v deň sviatku práce a keď
mesto má aj odpust, zaspievaním niekoľkých piesní z alegorického vozu, alebo prevozom na stanovištia a tým oživiť
zašlé tradídie, keď mesto budila Dychová hudba Sviťanka.
Veríme, že sa uvoľnia prísne nariadenia a pandémia bude na ústupe.
Jozef Kalakaj

Dňa 2. apríla 2021 uplynuli štyri roky
od chvíle, čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a dedko

Ing. Bohumil Kurus.
Navždy ostaneš v našich srdciach.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra a syn s rodinami.

Kto ich poznal, spomenie si,
kto ich mal rád, nezabudne.
Žijú v srdciach tých, ktorí ich milovali.
Dňa 5. apríla 2021 sme si pripomenuli
30. výročie úmrtia nášho otca

Františka Kleina
a dňa 18. apríla 2021 sme si pripomenuli
15. výročie úmrtia našej mamy

Kataríny Kleinovej.
S láskou spomíname.

Milí naši jubilanti!		
Tí, ktorí v roku 2021 oslavujete okrúhle výročia 70, 75, 80, 85, 90, 95
a viac rokov, ale aj tí, ktorí ste toto jubileum oslávili počas roka 2020, počas
korona - obmedzení.
Ak sa chcete zúčastniť slávnostného stretnutia jubilantov s primátorkou
mesta Svit, ktoré bude mestský úrad pre Vás realizovať i naďalej, je potrebné, aby sme o Vás vedeli. Vzhľadom k tomu, že zákon o ochrane osobných
údajov nedovoľuje mestu posielať pozvánky bez Vášho predchádzajúceho
písomného súhlasu, sme v predchádzajúcich číslach novín uverejnili tlačivo, ktoré môžete vypísať osobne alebo za pomoci rodinných príslušníkov. Vypísané tlačivo - súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov je
potrebné doručiť (poštou alebo osobne) do podateľne Mestského úradu,
Hviezdoslavova 268/32, vždy do 20. dňa v mesiaci.
Toto tlačivo bude uverejňované v mestských novinách pravidelne. Zároveň bude bežne dostupné v podateľni Mestského úradu. Bližšie informácie na t. č. 052/ 78 75 114.
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S hlbokým zármutkom oznamujeme
priateľom, známym a bývalým
spolupracovníkom z Chemosvitu, že nás
dňa 8. marca 2021 vo veku prežitých
90 rokov navždy opustila moja manželka,
mamka, babička, prababička, svatka
a švagriná

Mária Krajňáková,

rod. Kollárová.
Za tichú spomienku ďakujeme.
S láskou na Teba spomína manžel
a smútiaca rodina.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

MESTSKÁ KNIŽNICA INFORMUJE

Nové knihy vo fonde knižnice
Krásna literatúra

Annie Ward: Krásne zlá

Jana Pronská:
Právo na lásku

Každý príbeh má dve strany... rovnako
ako každý človek. Dej románu nás prevedie z Balkánu do Anglicka, z Iraku na
Manhattan, až nakoniec do obyčajného
rodinného domu v Kansase – šestnásť
rokov lásky a strachu, dobrodružstiev
a podozrení vyvrcholí dňom, keď zúfalý
tiesňový hovor privedie políciu na miesto
desivého zločinu.

Bývalú dvornú dámu Bianku, manželku veľmoža Mikuláša Révaia, veľkého
surovca, na príkaz palatína Imricha Peréniho vyšlú na francúzsky dvor. Má sa stať
dvornou dámou Anny de Foix, budúcej
uhorskej kráľovnej a pripraviť ju na život
v jej novej domovine. Počas cesty do
Francúzska, ktorá sa pre mladú ženu
zmení na boj o holý život, v Bianke postupne začína klíčiť odvaha čeliť chybám
z minulosti, ktoré jej spútali dušu, vzali
slobodu i vieru, že aj ona má právo na
lásku.

Náučná literatúra

te zistiť, odkiaľ pochádzate, vystopujete
svojich príbuzných po celom svete a na
genetických sociálnych sieťach nájdete
nových priateľov. Fungujú však tieto aplikácie naozaj? Skutočne môžeme predchádzať chorobám vďaka tomu, čo sa dočítame o svojej DNA? Čo o tom hovoria
vedci? A čo je najdôležitejšie, uvedomujeme si dôsledky týchto aplikácií? Čo ak
nastanú problémy, ak sa údaje zneužijú?

Wim Hof: Metóda Wima Hofa

PETER
ADAMEC
Mestská knižnica
Svit

Wim Hof, prezývaný Ľadový muž, je
držiteľ viacerých svetových rekordov vo
vytrvalosti a pobyte v chlade. Vyšiel na
Kilimandžáro iba v šortkách, zabehol polmaratón za polárnym kruhom naboso,
stál v nádobe s ľadom viac ako stodvanásť minút. Vo svojej knihe pútavo predstavuje nielen vlastný životný príbeh, ale
aj svoju jedinečnú metódu, ktorá prináša
silu, vitalitu a šťastie mladým i starým,
chorým aj zdravým.

KRAJINKY,Vás
ABSTRAKCIE,
pozýva naPORTRÉTY,
výstavu ZÁTIŠIA

Literatúra pre deti a mládež

PETER ADAMEC

Samuel Bjork:
Detektívi z dvora 2: Prípad
neviditeľného psa

Sergio Pistoi: DNA – cesta do vašej
genetickej identity

Stačí trochu slín a peňazí, a môžete
Mestská knižnica
Svit
si kúpiť informácie o svojej DNA. Môže-

Vás pozýva na výstavu

akryl, suchý pastel, tužka, uhlík

KRAJINKY, ABSTRAKCIE, PORTRÉTY, ZÁTIŠIA
akryl, suchý pastel, tužka, uhlík

Bývalý futbalista Kim založí so svojimi
tromi kamarátmi detektívny klub. Jedného dňa zmizne z dvora, kde bývajú, pes
a čoskoro sa, žiaľ, ukáže, že ani zďaleka
nie je jediný – v poslednom čase akoby
sa do zeme prepadli viacerí štvornohí miláčikovia! Detektívi z dvora sa o prípade
našťastie dozvedia včas, no stoja pred
záhadou, ktorá je oveľa komplikovanejšia
a desivejšia, ako predpokladali.

Gianumberto Accinelli:
Efekt domina alebo neviditeľné
pradivo prírody

1.5. 2021 - 31. 5. 2021
ROČNÍK XX. - APRÍL 2021

Ako keď postrčíme kocku domina, aj
každý ľudský zásah do prírody má nedozerné následky – pozitívne i negatívne.
Kniha obsahuje 18 napínavých príbehov,
ktoré opisujú pravdivé udalosti. Ako zachránil malý motýľ Austráliu? Prečo žili
stovky žiab celkom oficiálne v hoteli?
A ako došlo k tomu, že raz skutočne pršali
z oblohy mačky? Kniha prináša čitateľom
vedecké poznatky a historické fakty.
Mgr. Daniela Šipošová
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ZO ŽIVOTA V MESTE
Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom,
že v máji bude prebiehať zápis detí
do MŠ na školský rok 2021/2022
Podmienky a kritéria prijímania detí
do materskej školy

pre školský rok 2021/2022
Dieťa sa do materskej školy prijíma na
základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi
materskej školy spolu s potvrdením
o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast.
Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa spravidla prijíma dieťa
od troch do šiestich rokov jeho veku.

Termín zápisu:

od 3. 5. 2021 do 21. 5. 2021
Žiadosť do MŠ si môže zákonný zástupca stiahnuť z webového sídla MŠ
www.mssvit.sk v priečinku dokumenty / dokumenty pre rodičov / žiadosť
o prijatie na predprimárne vzdelávanie. Vyplnenú žiadosť s potvrdením
o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa odovzdá zákonný zástupca riaditeľovi školy alebo zástupcovi riaditeľa školy pre
elokované pracovisko nasledovným
spôsobom: osobne v MŠ, poštou na
adresu Materská škola Mierová 141,
059 21 Svit alebo mailom: riaditel@
mssvit.sk

Prednostne
sa do materskej školy prijíma:
• dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, (dovršuje piaty rok veku do 31.8. súčasného kalendárneho roka),
• dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
(s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky),
• deti od 2 do 3 rokov prijímame len
s osvojenými základnými hygienickými návykmi a až po umiestnení všetkých detí nad 3 roky.
Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie do 15. 6. 2021. Rozhodnutie bude doručené do vlastných rúk.

Mgr. Katarína Dudášová
riaditeľka MŠ

18

Ako to bolo kedysi
- vynášanie Moreny
Dva týždne pred Veľkou nocou je piata pôstna nedeľa, ktorá sa nazýva aj Smrtná,
Smrtnica, Šuľková – keďže sa na obed jedli šúľance, aby malo obilie veľké a plné
klasy. V túto nedeľu sa na Slovensku dlho uchovával zvyk vynášania Moreny.
Vynášanie Moreny patrí k najarchaickejším obradom, ktorého korene súvisia
s predkresťanským, pohanským výročným obyčajovým cyklom. Morena
symbolizovala zimu, s ktorou sa spájala
temnota a napokon aj smrť. Dedinské
spoločenstvo pociťovalo potrebu zbaviť
sa jej, poslať s ňou do nenávratna všetko
zlé, temné a choré, otvoriť sa príchodu
novej jari. Podľa poverových predstáv sa
vynesením a zničením Moreny mala magicky privolať jar. Piesne spievané pri vynášaní symbolickej zimy patria k najstarším obradovým piesňam. Naši predkovia
mali zaužívané dve ročné obdobia - zimu
a leto.
Morena (Morana, Muriena, Marmoriena, Smrť, Hejhana, Kyseľ, Kyselica, Baba,
Šmertka, Smrtka, Kaniža, Marmuriena,
Barboriena) je figurína ženy, ktorá symbolizovala zimu (a s ňou spätú smrť).
Zhotovovali ju z dreveného kríža obaleného slamou a obliekali ju do miestneho
odevu. V niektorých obciach Slovenska
ju obliekali do bielych šiat (napr. na Horehroní), keďže v minulosti bola biela farba považovaná za smútočnú. Podstatou
tejto jarnej obchôdzky bolo chodenie
dievčat s Morenou po dedine za spevu
obradných piesní, za dedinou ju vyzliekli,
zapálili a hodili do vody. Tak ako tečúca
voda odplavila Morenu, mala aj zima
opustiť kraj. Na strednom a východnom
Slovensku sa vynášanie Moreny konalo
na Smrtnú nedeľu, v západných a južných regiónoch Slovenska na Kvetnú nedeľu. V mnohých regiónoch súviselo s vynášaním Moreny aj vyberanie vajec , aby
dievky mohli pripraviť maľované vajíčka

na Veľkonočný pondelok.
V niektorých obciach (najmä na západnom Slovensku) sa tento zvyk viaže
aj s prinášaním letečka do dediny. Letečko je zelená vetvička, ratolesť, rozvetvený konárik vŕby - ozdobená farebnými
stuhami, retiazkami, výduškami (zafarbené vajíčkové škrupinky), ktoré si dievčatá
samé vyrobili. používaná pri jarných obchôdzkach dievčat, ktorá symbolizovala
prichádzajúcu jar a prebúdzajúci sa život.
V súlade s predstavami v tradičnom roľníckom prostredí bolo potrebné zabezpečiť príchod jari a zabezpečiť priaznivé
podmienky pri získavaní obživy aj rituálnymi úkonmi. Dospievajúce dievčatá
s letečkom obchádzali domy, priali zdravie v rodine a prosperitu v hospodárstve.
Za spev a vinšovanie dostávali vajíčka
alebo drobné mince. Išlo buď o samostatný obrad alebo sa tieto obchôdzky
uskutočnili hneď po vynesení a zničení
Moreny, prinesením letečka do dediny.
V niektorých lokalitách (v niektorých
obciach Liptova a Oravy) sa namiesto
Moreny vynášala figurína starého muža,
nazývaného Dedo, Dedko, Dietko. Nosili
ju mládenci a na konci dediny ju symbolicky ubili palicami alebo cepmi. Niekde
dokonca vynášajú Morenu spolu s Dedkom.
V súčasnosti sú to najmä folklórne skupiny a súbory, ktoré sa snažia uchovávať
slovenské tradície, nielen pri tomto obrade, ale aj pri iných obyčajových príležitostiach kalendárneho a životného cyklu
z oblasti tradičnej kultúry.
M. Bobríková, etnologička Bystrianka
foto: M. Hudák
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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V SKRATKE

Havarijný stav schodov
pri nákupnom centre

Možno založili novú tradíciu –
Zaviaž stužku pre svojho kúpača
Obdobie Veľkej noci je pre nás najvýznamnejším kresťanským sviatkom
a zároveň symbolom príchodu jari. Napriek obdobiu obmedzených možností sa FS Jánošík Senior rozhodol, že nebude zaháľať doma za pecou.
Skupinové stretnutia na videochatoch
priniesli svoje ovocie a naskytla sa nám
nejedna inovatívna myšlienka. Nejedna
deva v uplynulom sviatočnom období
očakávala svojich kúpačov, ktorí by ju
riadne vyumývali studenou vodou, poniektorí aj vyšibali korbáčmi, aby žieňa
bolo vrtké a krásne počas celého roku.
Na oplátku by dostali kúpači pohostenie,
veľkonočné vajíčko s motívom regiónu
alebo farebnú stužku zaviazanú na korbáč. Množstvo stužiek na korbáči a ich
pestrosť nám prezrádzala, koľko dievčat

kúpač obdaril svojou návštevou. Chlapi
z FS Jánošík Senior sa vždy na tento sviatok tešili.
Slovo dalo slovo a vznikol úžasný nápad – vznik veľkonočného stromčeka
a podujatie pod názvom „Zaviaž stužku
pre svojho kúpača“. Stromček, ktorý slúži počas vianočných sviatkov na vianočnú výzdobu je počas zvyšného obdobia
v roku opustený a prázdny. Ozdobiť
stromček stuhami, ktoré by za iných okolností skončili na korbáčoch kúpačov, bol
prvým inovatívnym nápadom pre širokú
verejnosť, aby sme aj naďalej žili v súlade
so zvykmi a tradíciami. Akcia sa rozbehla
dva týždne pred vyvrcholením sviatku
Veľkej noci a na stromčeku stužky každým
dňom pribúdali. Niektoré s menom, iné
s veršom, ďalšie len tak, na ozdobu. Veríme, že tento nápad bude mať tradíciu
aj do budúcna. Každý šibač, ktorý nemal
možnosť navštíviť svoje vyvolené devy, si
tu mohol nájsť stužku od svojej kamarátky, priateľky, spolužiačky, kolegyne...
Veríme, že ste prežili nádherné a požehnané veľkonočné sviatky, ktoré nám
prinášajú posolstvo nádeje a lásky. Tešíme sa z Vašej priazne, priatelia.

Váš FS Jánošík Senior.
Mgr. Andrea Markovičová
foto: V. Kozubová
ROČNÍK XX. - APRÍL 2021

Mesto Svit vyzvalo v záujme ochrany zdravia svojich obyvateľov Spoločenstvo vlastníkov bytov „Domček
na Mierovej“ a Okresné stavebné bytové družstvo v Poprade o urýchlené
a bezodkladné riešenie a odstránenie
havarijného stavu schodov vedúcich
k predajni potravín MilkAgro vo Svite.
Nevyhovujúci stav schodiska priamo
ohrozoval bezpečnosť a zdravie občanov a návštevníkov.

Pôrodnica v Poprade
opäť otvorená
Po niekoľkotýždňovej prestávke
v prevádzke pôrodníckeho oddelenia
popradskej nemocnice je pôrodnica
opäť k dispozícii potrebám pacientov.

Z činnosti Bytového podniku
Dom opatrovateľskej služby na
Štúrovej ulici vo Svite je určený pre
seniorov. Ide o budovu osobitného určenia, v ktorom sa nachádza 28 bytov.
O technický stav bytov a údržbu sa
stará správca domu BYTOVÝ PODNIK
SVIT, s.r.o. Byty po dlhodobejšom nájme, pred prebratím novým nájomcom, prechádzajú udržiavacími prácami, ktoré vykonávajú zamestnanci
údržby. Jedná sa väčšinou o hygienické nátery bytov, nátery soklov a zárubní, výmenu podlahových krytín, svietidiel a pod. Je v našom záujme, aby
sa novým nájomcom v pridelených
bytoch dobre bývalo.
red
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ŠPORT
videli domáci diváci splnenie svojich túžob
– Svit je majster a účastník 5. ročníka EPM.
Už skoro týždeň vopred boli vypredané
vstupenky na toto rozhodujúce stretnutie
a domácim hráčom vyšla forma v pravý čas.
Výborný výkon bratov Lukášikovcov, obetavosť Vraniaka a Lehoczkého, dobre doplňovali Setnička a Brychta. Brno stačilo klásť
odpor iba 25 minút, potom o víťazovi nebolo pochybností. Proti ,béčku’ Brna, ktoré
spomaľovalo hru, boli domáci poznamenaní stopami soboty,“ písal Denník Šport, vtedy ešte pod názvom Československý šport,
o historických chvíľach vo Svite.

Svit čaká kľúčová časť sezóny,
snaží sa prebojovať do boja o medaily
Basketbalová sezóna Iskry Svit je aj naďalej v plnom prúde. Postupnými krokmi sa dostáva do rozhodujúcej fázy a v nej rozhodne neplánujú byť „medvede“ len do počtu. V hre je totiž zapojenie sa do boja o cenné kovy v Niké SBL.

Liga je vyrovnaná,
každá výhra a prehra sa počíta
Poďme však po poriadku. Marec začal
tesnými prehrami s Levicami a koncom vo
štvrťfinále Slovenského pohára. Nad sily
„podtatrancov“ boli v tejto súťaži Lučenčania (80:101). „Nezačali sme podľa svojich
predstáv, napriek tomu sme sa počas prvej
štvrtiny dokázali vrátiť naspäť. Lučenec
mal iba chvíľku problém, keď sme začali
hrať zónu. O zápase rozhodol úvod tretej
štvrtiny, ktorý sme totálne spackali. Zaspali sme, dostali sme šnúru 0:10 a potom
sme sa vôbec nevedeli rozbehnúť. Skúšali
sme hrať, odovzdať na palubovke všetko,
ale zabili nás prvé tri minúty tretej štvrtiny.
Nastúpili sme síce oslabení o jedného hráča, ale tak či tak, boli sme dvanásti. Nemáme sa na čo vyhovárať, Lučenec bol lepší.
Prebil nás agresivitou, prebil nás chcením,
možno nás cez zónu extrémne preskákal,
čo bol dôsledok toho, že sme inkasovali
ľahké koše po útočných doskokoch,“ vravel po zápase tréner Iskry Róbert Ištvánik.
Na to však prišla dôležitá šnúra výhier
s Prievidzou (84:79), Levicami (97:81)
a Lučencom (86:85). Tá dostala Svit do výhodnej pozície, keďže sa razom vymanila
z dolnej polovice tabuľky do ten hornej.
Tá hrá nielen o priame miesto v semifinále
playoff, ale aj výhodu domáceho prostredia v prvom kole vyraďovacej časti. To je
určite veľká motivácia pre Iskru, aj keď záver marca opäť nebol ideálny.
Výkony tímu boli totiž opäť na hojdačke.
Prišiel síce triumf s Handlovou (90:79), ale
aj tesné prehry s Levicami (89:90) a hlavne
s regionálnym rivalom - Spišskou Novou

Vsou (95:103). „Určite sme šli do toho s tým,
že chceme zvíťaziť, pretože sa pred playoff
chceme umiestniť čo najvyššie. Najlepšie
by bolo do druhého miesta, ale neviem, či
to pôjde, keďže sme teraz prehrali. Máme
však pred sebou ďalšie zápasy, s ktorými sa musíme popasovať. Niektorí hráči
sa nechali vyprovokovať a myslím si, že
mali stáť radšej nohami na zemi. Určite to
chcelo lepšiu obranu, respektíve návrat do
obrany, pretože všetko je o defenzíve. Keď
dá súper vyše sto bodov, potom sa nedá
vyhrať,“ vyjadril sa po zápase so Spišiakmi
krídelník Šimon Turza.

Ďalšia šanca pre mladíkov
Systematická práca s mládežou
pootvorila dvierka pre ďalších mladíkov
na súpiske A-tímu Iskry Svit.
Priestor v tejto sezóne postupne dostali Matej Brugoš, Adrián Lysák alebo David
Harabin. Nedávno si prvé minúty zaknihoval Július Matušek a na svoj debut čaká aj
Jakub Matulík. Ak k tomu prirátame ďalších
Slovákov na súpiske, Samuela Horvátha,
Jakuba Mokráňa a Šimona Turzu, tak klub
rozhodne naplňuje svoju dlhodobú víziu
– vychovávať domácich hráčov. „V našej
pyramíde máme množstvo talentovaných chlapcov, ktorí žijú pre basketbal. Za
zodpovedný prístup a tvrdú prácu dostali
dvaja z nich, v 15-tich rokoch možnosť vyskúšať si extraligu. Jakub a Julo sú členmi
širšieho výberu reprezentácie Slovenska
do 16 rokov a poctivo na sebe každý deň
pracujú aj v klube. Týmto sme chceli dať
motiváciu pracovať na sebe nielen im, ale
všetkým hráčom, ktorých tvrdá práca môže
byť odmenená miestom v našom A-tíme,
kde môžu nazbierať obrovské množstvo
skúseností od kvalitných hráčov ako je
Stano Baldovský, Saša Avramovič, Dominic
Green, či De‘Sean Parsons. Takisto sa môžu
porovnať a učiť od mladých hráčov, ktorí
pravidelne nastupujú v ligových zápasoch.
Z každej situácie treba vyťažiť maximum
a vždy na sebe tvrdo pracovať,” uviedol
prezident klubu Ján Drobný.

Spomienka na historický titul

Boj o playoff vrcholí

V marci ubehlo 60 rokov od historického míľniku Iskry Svit a to majstrovského titulu Československa. Do sezóny
1960/61 kraľovali vždy na čele konečnej
ligovej tabuľky iba mužstvá spoza rieky
Moravy, teda z dnešnej Českej republiky.
Ich hegemóniu prerušil kolektív z malej
podtatranskej obce, kde začali hrať organizovaný basketbal v roku 1947 a do
najvyššej československej súťaže sa prebojovali o desať sezón neskôr.
„V najlepšom stretnutí sezóny vo Svite

Svit zažil na prelome marca a apríla záver základnej časti, ktorý rozhodol o tom,
či sa do playoff zapoja už v prvom kole alebo ich rovno čaká boj o medaily. Fanúšikovia „medveďov“ si určite prajú druhú možnosť, po dvoch rokoch by bola totiž šanca
na ďalší cenný kov do bohatej klubovej
zbierky. Všetky novinky z kuchyne klubu
môžete sledovať na sociálnych sieťach alebo oficiálnej stránke – www.iskrasvit.sk.
M. Duchovič
foto: archív Denníka Šport, D. Faix
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