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Mesto navštívil
Branislav Gröhling

ZO ŽIVOTA V MESTE

Minister školstva navštívil
Základnú školu na Komenského ulici

V utorok 12. októbra navštívil Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, kolektív pedagógov a žiakov Základnej
školy na Komenského ulici vo Svite. Prešiel a pozdravil žiakov v štyroch triedach
a návštevu zakončil krátkou diskusiou s pedagogickým zborom v zborovni.
Vo vestibule školy ho privítala skupina
žiakov a pedagógov na čele s primátorkou mesta Ing. Dášou Vojsovičovou a riaditeľkou školy Mgr. Monikou Dudinskou.

Krátky uvítací kultúrny program sa niesol
vo folklórnom duchu. Žiaci v krojoch - LiliankaMagerová a Janko Dratva ponúkli ministra tradičným chlebom a soľou a

zaspievali mu. Laura Kováčová, držiteľka
2. miesta v krajskej súťaži v prednese v anglickom jazyku ministrovi predviedla svoju
báseň v angličtine. Minister nazrel aj priamo
do vyučovacieho procesu v štyroch triedach. Vyskúšal si chemický pokus, detičky
z tretieho ročníka ho preskúšali z vedomostí
o literárnych a rozprávkových postavách,
pozrel si odborné vyučovanie špeciálnej
triedy a v altánku pozdravil žiakov, ktorí
mali hodinu v exteriéri.
Na záver návštevy Branislav Gröhling diskutoval a zodpovedal niekoľko otázok pedagógov. Pri tom vyzdvihol prácu riaditeľky
i príjemný a pokrokový vzhľad školy.
Uzatvára primátorka Ing. Dáša Vojsovičová: „Je veľmi potešujúce po nedávnej
návšteve americkej veľvyslankyne Bridget
Brink privítať vo Svite opäť významnú osobnosť politického života. Oceňujem najmä
prácu pani riaditeľky Moniky Dudinskej,
ktorej šikovnosť neostala nepovšimnutá aj
ministrom Gröhlingom. Pán minister bol
veľmi priateľský a naozaj zapálený pre témy
školstva. V našom rozhovore sa zaujímal aj
o ostatné predškolské a školské zariadenia v pôsobnosti mesta ako zriaďovateľa.
Informovala som pána ministra o potrebe
rozšírenia kapacity predškolských zariadení.
Mesto v tejto veci podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok z IROP na rozšírenie kapacít Materskej školy na Mierovej ulici
pre potreby mesta.“
D. Virostko, foto: P. Kostka

Vzhľadom
k nepriaznivej
epidemiologickej situácii
a v záujme ochrany zdravia
a bezpečnosti občanov,
mesto Svit nebude
realizovať v mesiaci

december 2021
hromadné kultúrne
podujatia.

V prípade zlepšenia
tohto stavu bude mesto
pohotovo reagovať
na vzniknutú situáciu.
O prípadných zmenách
a nových informáciách
bude verejnosť
včas informovaná.
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Začali práce na Štefánikovej ulici

Rekonštruuje sa úsek od Ulice SNP po odbočku ku garážam pri futbalovom štadióne. Prosíme o zhovievavosť pri realizácii prác.
Počas prvého novembrového týždňa sa
začali stavebné práce prvej časti rekonštrukcie miestnej komunikácie na Štefánikovej
ulici, v úseku od Ulice SNP až po odbočku
ku garážam pri futbalovom štadióne. V rámci prvej časti rekonštrukcie sa uskutoční
výmena a doplnenie obrubníkov, výšková
úprava kanalizačných poklopov, doplnenie
uličných vpustí, frézovanie jestvujúceho
asfaltového krytu miestnej komunikácie
a pokládka novej živičnej obrusnej vrstvy
jazdného pásu.
Nakoľko ide o rozsiahle stavebné práce, budú vyžadovať aj úpravu organizácie

dopravy na opravovanom úseku. Uzávierky
komunikácie budú vyznačované prenosným zvislým dopravným značením. Práce si
budú vyžadovať aj krátkodobé úplné uzávierky cesty. Úplné uzávierky budú regulované poučenými, farebne označenými pracovníkmi v spolupráci s mestskou políciou
a tieto budú len na technologicky nevyhnutnú dobu po dobu pokládky a vytvrdnutia asfaltového živičného krytu.
Širokú verejnosť žiadame o pochopenie
a strpenie stavebného stavu komunikácie
a chodníkov počas realizácie prác.
red
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Z DIÁRA PRIMÁTORKY
6. september • urbanizmus: Pracovné
stretnutie s investičným oddelením k zatepľovaniu tehličkových domov vo Svite.
13. september • majetkovo-právne záležitosti: Otváranie obálok obchodnej
verejnej súťaže na prenájom nebytových
priestorov v budove Zdravotného strediska.

Most je pod pravidelným dohľadom
Pri začatí výstavby projektu Living park
na Jilemnického ulici stanovilo mesto realizátorovi - developerovi podmienky využívania mosta vedúcemu k tejto oblasti. Sú to
tieto:
n vypracovať projekt dopravy,
n vykonávať pravidelné merania zaťaženosti
mosta,
n pripraviť a realizovať sanáciu povrchu
mosta.

Pred začatím stavby boli splnené prvé
dve podmienky. Potvrdenia o meraniach
zaťaženia mosta sú dodávané pravidelne
raz mesačne. Aktuálne prebieha aj sanácia
mostového povrchu a to zalievaním škár,
dutín na povrchu vozovky mosta a to všetko s cieľom zabrániť devastácií mostného
telesa v súvislosti s výstavbou a zachovanie
prevádzky schopného stavu aj po ukončení
výstavby. 			
red

14. september • sociálna starostlivosť:
Stretnutie s vedúcou Odd. sociálnych
činností k riešeniu podnetu zaslaného
poslancom MsZ od M. Jurčáka k nedostatkom v ZOS.
21. september • investície: Rokovanie
so starostami Batizoviec a Gerlachova
o chodníku pre peších a cyklistov, - diaľničný most smerom na Batizovce.
• rekonštrukcie: Jednanie s investičným
oddelením a L. Žukovským o výmene
osvetlenia a ozvučenia v DK z projektovej výzvy.
22. september • diplomacia: Prijatie veľvyslankyne USA - Bridget Brink s delegáciou a následná návšteva SOŠP J. A. Baťu.
• školstvo: Návšteva ZŠ Komenského Európsky týždeň mobility.
23. september • seniori: Slávnostné prijatie jubilantov, stretnutie s JDS pri studničke.
24. september • investície: Porada s investičným oddelením na tému doplnenie vianočného osvetlenia a stav rozpracovaných projektov.
27. september • komunita: Stretnuite
s E. Žoldákovou a K. Dudášovou a rozhovor o ďalšom pôsobení rodinného centra
Ako doma.

V závere septembra
sa primátorka stretla s jubilantmi
Pozvanie prijali občania, ktorí dovŕšili v roku 2021 okrúhle alebo vysoké
jubileum ale aj občania, ktorí životné výročia oslávili v minulom roku a to
vzhľadom k tomu, že pandemická situácia nedovoľovala realizovať akékoľvek stretnutia v roku 2020.
Spoločné slávnostné stretnutie sa uskutočnilo na Mestskom úrade vo Svite, kde
Ing. Vojsovičová prijala desať oslávencov.
Primátorka každému z jubilantov osobitne zablahoželala, obdarovala drobnosťou
a vyjadrila poďakovanie, patričnú pozornosť
a úctu za roky ich prínosu pre naše mesto.
Zároveň zaželala všetkým oslávencom dlhé
obdobie plné lásky, radosti, spokojnosti
a hlavne pevného zdravia v tejto náročnej
dobe.
Stretnutie sa nieslo v priateľskej a družnej nálade. Príjemnú atmosféru umocnili
hudobným programom pedagógovia zo
Súkromnej základnej umeleckej školy FanROČNÍK XX. - NOVEMBER 2021

tázia Monika Piekielnicka a Tomáš Koky.
Slávnostné stretnutie sa uskutočnilo za
dodržania všetkých protipandemických
opatrení na základe aktuálneho zaradenia
okresu podľa covid semaforu. Stretnutie sa
uskutočnilo v režime protiepidemiologických opatrení O-T-P a s prekrytím horných
dýchacích ciest respirátorom FFP2 u všetkých prítomných.
Milí jubilanti, k dispozícii sú fotografie
z tohto slávnostného stretnutia. Vyzdvihnúť
si ich môžete v podateľni Mestského úradu
vo Svite každý deň v čase úradných hodín.
Mária Jalovičiarová
foto: Peter Kostka

1. október • región: Účasť na regionálnom združení združenie tatranských
a podtatranských obcí - regionálnom
ZMOS okresu Poprad a Kežmarok.
4. október • personálne záležitosti: Výberové konanie na riaditeľa Bytového
podniku Svit za účasti I. Husa a L. Jašša.
6. október • školstvo: Účasť na pracovnej
porade riaditeliek škôl a Oddelenia školských, kultúrnych a športových činností.
• majetok mesta: Porada s majetkovo-právnym oddelením a riešenie potenciálneho prenájmu reštauračných
priestorov v DK.
13. október • investície: Otváranie obálok na výberové konanie na zhotoviteľa
rekonštrukcie Štefánikovej ulice za prítomnosti E. Cetla, I. Zimu, Z. Džačárovej
a R. Grusa.
14. október • investície: Kontrolný deň
- obchôdzka jednotlivých projektov, kde
prebiehali rekonštrukcie - plaváreň, DOS,
chodník ul. P. Jilemnického, Iskra aréna,
malá telocvičňa.
• investície: Stretnutie s OZ Naturalista
k jarnej výsadbe v meste.
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Primátorka popri kontrole vykonaných prác
pozdravila i seniorov v dennom stacionári
a opýtala sa ich na spokojnosť so starostlivosťou opatrovateliek. Klienti DOS nešetrili
chválou a superlatívmi a dokonca dodali, že
by svoje opatrovateľky najradšej ocenili zlatými plaketami.

Basketbalisti môžu
„drať“ novú profi palubovku

Primátorka strávila
kontrolný deň obchôdzkou
po projektoch v meste
V polovici októbra prešla primátorka niekoľko projektov, ktorým sa mesto
v poslednom období venovalo či už prácami alebo investovaním veľkých
finančných prostriedkov. Niektoré z nich sú stále v procese výstavby.
Najväčšia investícia bola nutná v objekte
plavárne, ktorá bola z dôvodu rekonštrukcie
aj zatvorená. Už dlhšiu dobu nebola plne
funkčná odovzdávacia stanica tepla, ktorá
zabezpečuje vykurovanie, či ohrev vody
v bazénoch. Výmena tepelného čerpadla
a príslušných zariadení vyžiadala investíciu
v celkovej hodnote 93 737,66 eur bez DPH.
Je to po výmene filtračných zariadení druhá
a najvýznamnejšia rekonštrukcia vnútorného zariadenia plavárne od jej spustenia
do prevádzky, teda od roku 1982. Práce na
výmene tepelného hospodárstva plavárne
trvali približne mesiac, od septembra do
októbra tohto roku a plaváreň bola opäť
otvorená 8. októbra. Popri výmene čerpadiel boli urobené aj ďalšie menšie údržbové
práce. Práce zastrešoval i financoval správca plavárne Bytový podnik Svit. Primátorka
Ing. Dáša Vojsovičová prešla každý kút bu-
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dovy a zaujímali ju aj detaily všetkých prác.
„V prípade, že by táto investícia nebola realizovaná, hrozilo by úplné zatvorenie plavárne. Ide o obrovský finančný obnos, ktorý žiaľ
bežný návštevník nevidí a možno nepocíti,
ale treba si uvedomiť, že je to veľký krok. Neviem si predstaviť, že by naše mesto prišlo
o tak dôležitú inštitúciu ako je plaváreň. Teraz by som si priala a budem iniciovať, aby
nasledovali aj ďalšie úpravy plavárne, ktoré by pomohli k modernejšiemu vzhľadu
a lepšiemu dojmu pre návštevníkov a užívateľov,“ dopĺňa primátorka mesta.

V Dome opatrovateľskej služby
prebehli čiastkové úpravy
Ďalšou zastávkou primátorky bol Dom
opatrovateľskej služby. Tu sa vymaľovali kuchynky a výdajne jedál a vymenilo sa linoleum v spoločných priestoroch na prízemí.

Vďaka výzve Prešovského samosprávneho kraja „Výzva pre región“ (program
Výstavba športovísk) a dotácii vo výške
40 000 eur bola realizovaná výmena palubovky, celej hracej plochy v Iskra aréne. Práce
začali 8. júla a trvali do 30. septembra 2021,
teda necelé tri mesiace. Celková cena diela
je 80 003 eur. Pôvodná podlaha arény už čo
to zažila a výmena oživila interiér a skvalitňuje nielen prípravu basketbalistov ale zvyšuje aj úroveň zápasov. Primátorka Ing. Dáša
Vojsovičová: „Úspech v získaní tejto dotácie
je jednou z ďalších, ktoré považujem za dôležité, aj keď v porovnaní s inými ide o nižšiu
sumu. Basketbal má v našom meste silnú
tradíciu a reprezentuje Svit na celoštátnej
úrovni. Aj preto sa teším, že touto výmenou
došlo k zvýšeniu úrovne arény, kde sa odohráva množstvo zápasov, ktoré navštevujú
fanúšikovia basketbalu z celého Slovenska, ale nemenej dôležité je aj to, že to je aj
v prospech našich basketbalistov všetkých
vekových kategórií.“

Práce na chodníku na
Jilemnického ulici tiež pokročili
Primátorka sa bola pozrieť aj na procesoch na oprave chodníka na Jilemnického
ulici. Rekonštrukcia chodníka v tejto lokalite
prebieha vo vlastnej réžii mesta od septembra tohto roku. Zabezpečuje ho investičné
oddelenie mestského úradu v spolupráci
s Technickými službami Svit. Pôvodný zničený betónový povrch komunikácie nahrádza
zámková dlažba.
Daniela Virostko, foto: Peter Kostka
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Vidieť a byť videný je dôležité aj pre chodcov a cyklistov
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade upozorňuje verejnosť na dôležitosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky najmä chodcov a cyklistov s osobitným dôrazom na používanie reflexných prvkov alebo reflexného bezpečnostného odevu.
V tomto ročnom období je vplyvom počasia často zhoršená viditeľnosť napríklad hmlou,
dažďom, snežením či skoršou tmou. Cyklisti by mali dbať na vybavenie bicyklov osvetlením
a používať ochrannú prilbu. Je potrebné si uvedomiť, že vidieť a byť videný je životne dôležité nielen pre vodičov motorových vozidiel, ale najmä pre chodcov a cyklistov, ktorí na nedostatočné
používanie reflexných prvkov často doplácajú zdravím a neraz i životmi.
Vzhľadom na aktuálne obdobie charakterizované nepriaznivými poveternostnými podmienkami žiada Okresné riaditeľstvo Policajného zboru najmä chodcov a cyklistov o používanie čo
možno najväčšieho počtu ochranných a reflexných prvkov a ostatných účastníkov cestnej premávky o maximálnu ohľaduplnosť a disciplinovanosť v cestnej premávke, predovšetkým v čase
zníženej viditeľnosti.
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Poprade

V SKRATKE
V ZOS boli urobené
čiastkové opravy
Na základe aktuálnych potrieb a požiadaviek Domu opatrovateľskej služby
na ul. Štúrovej vo Svite pracovníci strediska údržby Bytového podniku Svit
zrealizovali v októbri výmenu mechanicky poškodenej podlahovej krytiny.
K výmene došlo v spoločných priestoroch vo vstupe budovy a pri osobnom
výťahu. Zároveň boli začaté maliarske
práce a výspravky olúpanej pôvodnej
maľby v priestoroch spoločnej kuchyne.

Pravidelný zber
biologicky rozložiteľného odpadu
bol ukončený
V zmysle schváleného harmonogramu zberu odpadov upozorňujú Technické služby na ukončenie zberu biologicky
rozložiteľných odpadov (napr. tráva, konáre, lístie). V nadchádzajúcom období je
možné odovzdať tento odpad v pracovných dňoch v kompostárni.
Príjem tohto druhu odpadu je umožnený všetkým občanom mesta Svit v pracovných dňoch od 7:30 do 14:30 h.

Cesta do Lopušnej doliny
bude v zime udržiavaná

Na ostatnom rokovaní zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
poslanci schválili zaradenie miestnej cesty vedúcej do Lopušnej doliny do
správy a údržby ciest PSK. Vyhodotili ju ako významnú lokalitu súvisiacu s rozvojom cestovného ruchu. Zaradeniu cesty pod údržbu PSK však
predchádzalo splnenie podmienky funkčnosti mosta vedúceho do doliny.
Rekonštrukciu iniciovalo a režírovalo mesto Svit.
Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová:
„Mojou snahou bolo, aby most bol funkčný
a nebránil možnosti zaradenia do správy
a údržby Slovenskej správy ciest a zároveň
využívania zaujímavej lokality pri našom
meste. Vďake našej iniciatíve sprevádzkovať
most do doliny po tom, čo ho strhla rieka,
môžu obyvatelia ako aj návštevníci plne
využívať služby, ktoré táto pekná lokalita ponúka. Mesto to stálo nemálo financií
a práce, aj napriek tomu, že dolina nepatrí
do katastra nášho mesta.“
Na rekonštrukcii mosta sa prisľúbili podieľať viaceré subjekty, pre ktoré je prístup
do Lopušnej doliny kľúčový. V úvode júna
pozvala primátorka Svitu zástupcov týchto
organizácií na stretnutie, kde boli predvedené dokončovacie práce a zároveň predložené vyúčtovanie nákladov na opravy, ktoré
boli vyčíslené na 19 165,54 eur.
Spoluúčasť vo financovaní rekonštrukcie
pred jej realizáciou prisľúbilo sedem subjekROČNÍK XX. - NOVEMBER 2021

tov, ale v skutočnosti reálne spolufinancovali projekt len štyri:
n Mesto Svit – sumou 13 032,88 eur, čo zodpovedá 68 % podielu na financovaní;
n ChemosvitEnergochem, a. s. - sumou
4 791,50 eur, čo zodpovedá 25 % podielu
na financovaní;
n Skupina Zaťura a spol., pozemkové spoločenstvo Nižná Šuňava - sumou 766,64 eur,
čo zodpovedá 4 % podielu na financovaní;
n Obec Lučivná - sumou 574,98 eur, čo zodpovedá 3 % podielu na financovaní.
Pokračuje primátorka Ing. Dáša Vojsovičová: „Chcem touto cestou poďakovať spoločnosti Chemosvit Energochem, skupine
Zaťura a obci Lučivná za príspevky a serióznu spoluprácu. Zároveň ma mrzí nezáujem
ostatných subjektov, ktoré síce most potrebujú a využívajú na svoju podnikateľskú
činnosť, ale záujem o spolufinancovanie
neprejavili.“
D. Virostko, foto: P. Kostka

Zmena otváracích hodín
odberného miesta Chemosvit
Mobilné odberové miesto Chemosvit
oznamuje, že je od 2. novembra pre verejnosť v prevádzke od pondelka do
piatku v čase od 8:00 do 16:00 h. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu so šírením
covid-19 bol upravený aj poplatok a to
nasledovne:
Antigénové testovanie bude za poplatok a bez objednávania:
• zamestnanci skupiny CHEMOSVIT
a FINCHEM (musia sa preukázať vstupnou kartičkou): 6,- €
• verejnosť: 8,- €
PCR testovanie bude za poplatok
a bez objednávania:
• zamestnanci skupiny CHEMOSVIT
a FINCHEM (musia sa preukázať vstupnou kartičkou): 40,- €
• verejnosť: 55,- €
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Také boli sviatky našich predkov

Zimou sa začínal ďalší poľnohospodársky rok solárneho cyklu a na ten sa bolo
treba pripraviť nielen zo stránky materiálnej, ale aj duchovnej. Viaceré rozvinuté obrady a jednoduché úkony v tejto časti roka mali zabezpečiť dobré výsledky práce v jeho druhej časti. Obrady a magické úkony v priebehu roka mali
predovšetkým zabezpečiť hospodársku prosperitu gazdovstva, ďalej zdravie
a rozmnožovanie rodiny a tretiu skupinu tvorili veštby týkajúce sa hospodárskych a osobných záležitostí, ktoré mali magický a obradný význam.
V období, ktoré predchádza zimnému slnovratu, vyvolávalo pribúdanie noci na úkor
dňa predstavy o zápase svetla a tmy, dobra so
zlom. V tejto etape, v ktorej akoby pracovali
temné sily, považovali ľudia za potrebné chrániť pred nimi seba, obydlie i celú obec oveľa
intenzívnejšie než inokedy. Okrem zlých síl sa
ochrana zameriavala proti niektorým škodlivým démonom, najmä proti strigám. Bolo ju
možné dosiahnuť použitím niektorých predmetov, ktorým sa pripisovala ochranná funkcia: hlukom v obci, symbolickým vymetaním

obydlia, prestrojením za niektoré masky, ďalej rešpektovaním zákazov, podľa ktorých sa
v daný deň nesmela vykonávať určitá práca,
z domu sa nesmelo nič vyniesť a podobne.
Pretože nadprirodzené sily mali byť
v tomto období aktívne, považovali tento čas
na druhej strane za vhodný na predpovede,
veštby a rozličné magické úkony, ktoré mali
byť zamerané predovšetkým na hospodársku prosperitu gazdovstva.
Spomedzi magických prostriedkov, ktorými sa mal dosiahnuť určitý zámer, malo naj-

V roku 2020 sa Ľudová hudba Bystrianka rozhodla nahrať vianočné CD pri príležitosti
30. výročia svojho vzniku, avšak vzhľadom na minuloročnú situáciu sa toto CD nedostalo na
trh. Tento rok sa to podarilo a keďže sa blížia najkrajšie sviatky v roku, máte možnosť si ho
objednať na lh@bystrianka.sk a vypočuť si koledy pri štedrovečernom stole aj s jubilujúcou
Bystriankou. Na CD nájdete rusínske, liptovské a spišské koledy v podaní dospelých i detí, ktoré
navodia čarokrásnu atmosféru Vianoc. Určite mnohých prekvapí svojou bohatosťou a kvalitou.
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väčšiu moc vyslovenie želania inou osobou,
teda vinšovanie. Vinš mal preto predniesť buď
muž v plnej sile, alebo chlapec, ktorý ešte rástol. Významné miesto mali aj niektoré atribúty,
napr. obchôdzka, pri ktorej vinšovníci nosili
železo dostala názov oceľovanie. Používané
prúty symbolizovali zdravie a voľný kolobeh
života. Rozličné predmety zhotovené, či použité v tomto období ako pečivo, plátno a podobne slúžili ako čarovné prostriedky.
Rozličné ochranné praktiky sa začínali
na Martina (11. 11.), pokračovali na Katarínu
(25. 11.), Ondreja (30. 11.), na Barboru (4. 12.)
a Mikuláša (6. 12.), vrcholili na Luciu (13. 12.)
a počas vianočného obdobia.
Na Martina chodili pastieri po domoch so
zelenými vetvičkami a s vinšom, aby sa hojne rozmnožil dobytok. Na Katarínu pastieri
trúbením a praskaním bičov vyháňali strigy
z dediny na krížne cesty. Týmto démonickým bytostiam sa pripisovali takmer všetky
neduhy dobytka a práve tento úkon mal ich
pôsobenie prekaziť alebo aspoň zmenšiť. Na
Katarínu, práve tak ako na Ondreja a v niektoré ďalšie dni, považovali ženu, ktorá prišla
ráno do cudzieho domu za strigu. Na Katarínu
sa konali posledné zábavy, po tomto dátume
prichádza advent a s ním spojený pôst.
Deň Ondreja bol venovaný početným praktikám ľúbostnej mágie. Na Kysuciach dievča klobúkom ženatého muža nabralo vodu
z deviatich brodov a deviatich studní, doma
do nej hodilo žito a ak zrnká vyplávali, malo sa
čoskoro vydať. Potom bolo ešte treba z piatich
domov, kde bývali mládenci ukradnúť drevo,
zohriať na ňom vodu a umyť si v nej vlasy, aby
sa mu prisnilo za koho sa vydá. Na Spiši vzali
z domu, kde býval mládenec za náruč dreva,
polienka spočítali a ak vyšlo párne číslo, do
roka mala byť svadba. V Zemplíne a na Horehroní odpočítavali na plote deväť kolíkov
a podľa toho, aký bol deviaty usudzovali,
či muž bude krivý, alebo rovný, urastený.
V Turci chodili dievčatá triasť ploty, s kým sa
im prisnilo, toho mali dostať za muža. Z ďalších praktík bolo najbežnejšie liatie olova
a varenie kúskov cesta, do ktorých vložili
lístky s menami mládencov. V iných častiach
Slovenska slobodné dievčatá liali olovo, aký
predmet sa im ukázal, také povolanie mal
mať ich nastávajúci.
Miestami, predovšetkým v gréckokatolíckych obciach, robili veštecké úkony ľúbostnej
mágie na Mikuláša. V tento deň sa nemalo ísť
do hory, pretože by tam človeka stihlo nešťastie. Na Horehroní hádzali do dverí hrnce
naplnené kameňmi, aby bol čím väčší hluk.
Na Mikuláša sa nesmela pustiť do domu stará
žena, lebo by priniesla škodu. Všetko v dome
by sa rozbíjalo v priamom i v prenesenom
zmysle slova. Pochôdzky mládencov prestrojených za Mikuláša, anjela a čerta spojené
s obdarovaním detí, sú mestským zvykom
novšieho pôvodu.

Kto chcel strigu zazrieť...
Pretože na Luciu sa strigy a iné zlé sily viac
než v ktorýkoľvek iný deň roku usilovali uškodiť ľudom či už na zdraví, alebo majetku, už
v predvečer tohto dňa sa pred nimi chránili
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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známymi apotropajnými prostriedkami: jedli
cesnak, nad vchodmi do obydlí i stajní ním
urobili kríž, natierali ním steny a dávali ho aj
dobytku buď s chlebom, alebo s posúchmi.
Strigy sa zdržiavali na rôznych miestach chotára, predovšetkým na križovatkách, kde striehli
na chodcov, pod mostami, kde mútili maslo,
a podobne. Chlapi, najmä obecní pastieri sa
ich snažili vyhnať z obce hvízdaním, trúbením,
zvonením, plieskaním bičov a vôbec hlukom.
Ráno na Luciu boli v dome vítaní chlapci,
ktorí už zavčas rána chodili po domoch s reťazou, prípadne iným železným predmetom
„oceľovať“. Pri vstupe do domu odriekali. Na
Luciu sa z domu nič nedávalo ani nepožičiavalo. Naopak, na každý pokus získať niečo
z iného domu sa dívali nanajvýš podozrievavo. Zvlášť prísny bol v tomto smere zákaz
vzťahujúci sa na požičiavanie a prenášanie
ohňa. Dokonca ani k peci sa nemal dostať nikto cudzí. Tabuizované boli aj niektoré druhy
práce. Podľa všeobecného zákazu sa na Luciu
nesmelo priasť, pretože by sa strigy nahnevali, prípadne by vzali vretená, statok by okrivel,
konope by sa neurodilo, človeka, ktorý by mal
v odeve takú niť, by uštipol had, žene, ktorá
v tento deň šije sa budú zbierať prsty, sliepky
nebudú niesť, nedokončí prácu, nesmelo sa
prať, priahať kone, vyjsť s nimi von a ďalšie.
Nemalo sa nič rozbiť ani zlomiť, predovšetkým nič zo železa.
Večer sa niektoré ženy prestrojili za „Lucky“, t. j. zakrútili sa do bielej plachty a zamúčili
si tvár. Chodili po domoch a husacím krídlom
vymetali obydlia, pričom zvyčajne nesmeli

hovoriť. Na stôl im pripravili chlieb, cesnak
a vodu. Tieto postavy predstavovali v podstate škodlivé bytosti, ktoré však samy z domu
vyháňali nepriateľské sily, ak ich pohostili.
Zákazy a predpovede, ktoré od Martina
do Lucie platili pre určité dni, v dňoch bezprostredne predchádzajúcich slnovratu,
teda od Lucie do Vianoc, platili už sústavne.
Navyše sa nesmelo na potoku prať piestom,
lebo by ľadovec zničil úrodu. Kto jedol strukoviny, mal dostať vredy a chrasty. Hydine
sypali zase na jedno miesto, aby sa aj gazdovstvo spolu držalo. Do koša, upleteného
cez tieto dni sliepky dobre znášali. Kone sa
dobre poháňali bičom upleteným po tieto
dni. Nie nadarmo sa hovorí: Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc.
Iné úkony mali ukázať, aké bude počasie
a úroda v nastávajúcom roku. Aké je počasie cez tieto dni, také bude aj v jednotlivých
mesiacoch nastávajúceho roku (od 13.12. do
24.12.). Do orechovej škrupiny dali suchú soľ
a podľa toho, či zvlhla, alebo ostala suchá,
usudzovali na daždivé, alebo suché počasie
v príslušnom mesiaci. Do pohára s vodou
narezali vetvičky z rozličných ovocných stromov. Podľa toho, koľko púčkov vyhnali do
Vianoc, predpovedali budúcu úrodu ovocia.
V každej obci poznali viaceré spôsoby, ako
zistiť, ktoré z miestnych žien sú strigy. Kto to
chcel vedieť, mal každý deň od Lucie zatĺkať
klinec do stromu, zbierať triesky, pliesť bič,
zhotovovať stolček, škrabať kľučku atď. Na
Štedrý večer o polnoci uvidel potom strigy
v kostole za oltárom, na krížnych cestách,

n 4. októbra bola hliadka MsP požiadaná
hliadkou OO PZ vo Svite o preverenie kamerového záznamu, kde došlo ku krádeži osobných vecí a hotovosti násilným spôsobom.
Príslušníci MsP preverili kamerové záznamy
mestského kamerového systému, kde zistili
podozrivé motorové vozidlo s možným páchateľom. Tieto skutočnosti boli oznámené hliadke OO PZ Svit ako aj pracovníkom
OKP Poprad k ďalšiemu riešeniu.
n 7. októbra prijala hliadka MsP telefonickú
žiadosť pracovníčky Záchranného strediska
zdravotnej služby o okamžitý presun hliadky MsP aj so zariadením AED - prenosným
defibrilátorom na adresu jedného z bytových domov vo Svite. Hliadka sa na uvedenú adresu okamžite presunula a spolu
s osádkou RZP začali s resuscitáciou osoby.
Na miesto sa dostavila aj osádka RLP.
n 12. októbra bola hliadka MsP požiadaná
hliadkou OO PZ Svit o preverenie pobytu
osoby v jednom z bytových domov vo Svite
z dôvodu obavy susedov o život tejto osoby. Hliadka navštívila blízku rodinu osoby,
kde zistila, že dotyčný človek sa nachádza
už niekoľko dní v nemocnici. Zistené skutočnosti boli oznámené hliadke OO PZ Svit.

Mestská polícia Svit informuje

Hliadky MsP počas októbra riešili rušenie nočného kľudu celkovo v 14 prípadoch.
Priestupcovia boli riešení podľa §48 Zákona
372/90 Zb.
Príslušníci MsP aj naďalej vykonávajú
zvýšený dozor v okolí areálov základných
ROČNÍK XX. - NOVEMBER 2021

škôl na ul. Komenského a Mierovej, nakoľko
v ostatnom období tam dochádza k rôznym
prípadom vandalizmu. Hliadky na pravidelnej báze z areálov týchto škôl vykazujú mladistvé a maloleté osoby, ktoré sa tam nachádzajú bez povolenia riaditeliek škôl.

PREDAJ CEZ INTERNET PODVODNÍCI TO VEDIA A V MENE
POŠTY A FEDEXU VÁM POSIELAJÚ
FALOŠNÉ SPRÁVY

Čoraz viac času trávime na internete
a uprednostňujeme predaj alebo nákup
on-line. To zneužívajú aj podvodníci, ktorí
kontaktujú obete a predstierajú prevzatie
alebo doručenie zásielky. Najčastejšie sa
vydávajú za Slovenskú poštu alebo FEDEX.
V texte správy alebo mailu odkazujú na dodatočnú úhradu spojenú s doručením alebo
vyzdvihnutím. Často to odôvodňujú ďalšími
nákladmi na doručenie, navýšenie cla za tovar a podobne.
Väčšinou sa jedná o podvodníkov zo zahraničia a správy resp. e-maily, ktoré odosielajú nie sú v spisovnej slovenčine, resp. sú
niekedy nezrozumiteľné, pretože využívajú
na preklad zrejme GOOGLE prekladač.
Aspoň takýmto spôsobom Vás chceme
upozorniť a varovať pred rizikami, ktoré so
sebou prináša nákup resp. predaj cez inter-

prišli na miesto, kde pálil triesky, mali dodriapané tváre. Aby ho neroztrhali, musel mať
pri sebe mak, z ktorého sa piekli vianočné
koláče, lieskový prút, trojkráľovú kriedu alebo svätenú vodu. Po polnočnej omši mal
cestou z kostola mak sypať za seba, aby sa
strigy zabavili zbieraním a neprenasledovali
ho. Na Luciinom stolčeku mal gazda každý deň od Lucie vykonať nejakú prácu, aby
bol do Vianoc hotový. Početné boli praktiky
ľúbostnej mágie, napr. dievčina každý deň
odhryzla z jabĺčka a aké meno mal muž, ktorý sa jej cestou z polnočnej omše prihovoril
prvý, také meno mal mať aj jej nastávajúci.
Ak zvyšok jablka zakrútila do mužských nohavíc a dala na noc pod hlavu, muž, ktorý jej
bol súdený, ukázal sa jej v sne. Meno sa dalo
zistiť aj pomocou lístkov. Na desať lístkov sa
napísali rozličné mužské mená, na jedenásty
stará dievka, na dvanásty smrť. Každý deň
sa jeden lístok bez pozretia zničil. Posledný,
ktorý ostal, obsahoval veštbu. Alebo na Luciu nabralo dievča za hrnček vody, každý deň
z nej trochu odlialo a pred odchodom na
utiereň sa v nej umylo. Kto mu v kostole rukávom „utrel“ tvár, za toho sa malo vydať, alebo
mu budúci muž príde utrieť tvár v sne.
Všetky spomínané motívy vyvrcholili
v ústrednom dni zimného slnovratu 24.12.
V tomto adventnom období sa naši predkovia pripravovali na narodenie Ježiša Krista
dodržiavaním pôstu, duchovnej obnovy, ale
aj prípravou a čistením svojich príbytkov na
nadchádzajúce vianočné sviatky.
Mgr. Monika Bobríková

net. Odporúčame Vám preto byť obozretný
a nakupovať a predávať iba cez overené
stránky.
Preventistka Mestskej polície vo Svite
v októbri v rámci mesiaca úcty k starším
navštívila Klub dôchodcov s prednáškou
Bezpečný senior. Mestská polícia Svit dlhodobo spolupracuje s Odborom prevencie
kriminality Ministerstva vnútra SR, ktorej
výsledkom je snaha o komplexnejšiu prevenciu, viac informácií z rôznych oblastí,
ktoré môžu ochrániť zdravie a majetok najohrozenejších skupín obyvateľov. V predvianočný čas žiada Mestská polícia o spoluprácu v prevencii pre seniorov a informovanie
o najväčších nástrahách, ktorým sú vystavení v tomto období. Najzraniteľnejšou skupinou sú seniori hlavne v čase vianočných
sviatkov. Vtedy sú veľmi precitlivení a každú
chvíľu čakajú na návštevu svojich blízkych.
Keďže vianočný čas je o emóciách, pocitoch, láske či harmónii, podvodníkom toto
obdobie hrá do karát.
Milí seniori, chráňte seba a svoj majetok
a buďte o krok vpred pred podvodníkmi.
Overte si podozrivé praktiky podvodníkov
na našej linke 0905 636 715 alebo na linke
158. Sme tu pre vás nonstop!
Mgr. Erika Danková
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Z rokovania zastupiteľstva
Na 30. riadnom zasadnutí sa poslanecký
zbor stretol vo štvrtok 28. októbra. Program
obsahoval 18 bodov. V úvode oboznámila
hlavná kontrolórka mesta Ing. Dagmar Polovková o plnení uznesení a o výsledkoch
kontrol - finančnej kontrole vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou pokladníc rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a pokladníc MsÚ.

Investície
n Poslanci schválili rozpočtové opatrenie - Analýza kapitálových výdavkov 2021.
J. Hutník informoval o tom, že bola spracovaná analýza realizácie kapitálových výdavkov schválených pre rok 2021. K 30. septembru 2021 bolo skutočne čerpaných len 25 %
z celkovej rozpočtovanej sumy. Vzhľadom
k tomu, že zákon o rozpočtových pravidlách
po 31. auguste 2021 neumožňuje schvaľovať zmeny rozpočtu, ktorými by sa zvyšoval
schodok rozpočtu (aj cez rezervný fond)
a niektoré kapitálové výdavky nebudú čerpané v tomto roku, je vhodné uvoľniť tieto
prostriedky z rezervného fondu na prípadné ďalšie použite v roku 2021 resp. v ďalšom období. Konkrétne ide o sumu 4 000 €
rozpočtovaných na územný plán, sumu
41 488 € ako spoluúčasť projektu „Revitalizácia vnútroblokov“ a 63 000 € k projektu
„Rekonštrukcie MŠ Mierová Svit“, teda spolu
108 488 €. Mesto plánuje zakúpiť chýbajúci
mobiliár - najmä lavičky a odpadkové koše,
ktorý by mal byť umiestnený po celej dĺžke
ulíc Štúrova a Mierová až po ulicu 9. mája
a na ul. P. Jilemnického. Na zvýšenie bezpečnosti chodcov prechádzajúcich cez cestu
I/18 chce mesto zrealizovať nový priechod
pre chodcov Nord za sumu 10 000 €. Táto
suma zahŕňa nasvietenie priechodu vrátane
výstražných blikajúcich svetiel z oboch smerov, nové dopravné značenie a prípravu nástupnej plochy na severnej strane chodníka.
n Zelenú dostala aj zmena projektu „Cyklochodník pri Bagrovisku“. Mestské zastupiteľstvo schválilo realizáciu projektu v januári 2020. Následne však došlo k zmene
predmetného projektu. Dôvodom zmeny
projektu bolo zameranie budúceho cyklochodníka, kde bolo zistené, že nepôjde vo
svojej celistvosti po už existujúcej zhutnenej ceste, ale jeho časti budú zachádzať do
nespevnených oblastí vedľa cesty. Chodník
bol naprojektovaný v rámci mestských parciel resp. ich hraníc s pozemkami vo vlastníctve SR. Ak by mal byť chodník umiestnený celým svojím objemom na už existujúcej
ceste a kopírovať ju, nastala by kolízia
s parcelami vo vlastníctve SR - Lesy SR. Preto mesto vstúpilo do jednania s Lesmi SR.
Majetkovo - právne vysporiadanie pozemkov by však bolo časovo a administratívne
náročné. Následne, po odborných konzultáciách, bolo potrebné urobiť zmenu projektu,
kde sa dopočítali plochy potrebné na spevnenie podkladu, plus ohraničenie chodníka
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betónovými obrubníkmi (prístup ťažkou
technikou - napr. Lesy SR v prípade kalamity resp. prístup pre záchranné zložky). Kvôli
týmto zmenám bol rozpočet stavby stanovený na sumu 119 885,05 € s DPH, pričom
maximálna výška príspevku je 100 000 €
z výzvy IROP. Vzhľadom na uvedené je potrebné podať žiadosť nanovo a v roku 2022
dofinancovať spoluúčasť na základe navýšeného rozpočtu.
n Zastupiteľstvo schválilo aj zapojenie
mesta do Projektu „Modernizácia techniky
v Dome kultúry vo Svite“ s financovaním
z výzvy IROP- Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií so spôsobom
financovania: príspevok zo zdrojov IROP
95%, spolufinancovanie 5%. Predmetom
projektu bude modernizácia ozvučenia sály
DK vrátane osvetlenia javiska a ich novej
elektroinštalácie, zlepšenie hygienických
štandardov - germicídne žiariče a zabezpečenie bezbariérovosti - schodolez.
n Schválené bolo aj zapojenie do výzvy na
projekt „Stavebné úpravy autobusových
zastávok vo Svite“, ktoré by znamenali stavebné úpravy na vybudovanie nových autobusových zastávok na miestnej komunikácii
ul. Horskej (severná aj južná strana), a na
ul. Skalnej.

Financie
n Poslanecký zbor odsúhlasil rozpočtové
opatrenie pre Materskú školu Mierová. Materská škola už na začiatku roka 2021 avizovala nedostatočnú výšku svojho rozpočtu
a listom v októbri požiadali o 40 000 €.

Majetkovoprávne záležitosti
n Poslanci schválili prenájom nebytových reštauračných priestorov v budove DK spoločnosti ST SORRISO. Spoločnosť Azzo, ktorá
mala s prestávkou v prenájme tieto priestory požiadala z dôvodu nerentabilnosti
o ukončenie zmluvy k 4. októbru 2021.

Rôzne
n Vedúca ekonomického odd. predniesla
konsolidovanú výročnú správu mesta Svit
za rok 2020 a monitorovaciu správu programového rozpočtu za 1. polrok 2021. Zbor
vzal obe správy na vedomie.

Interpelácie
n I. Zima informoval o tom, že v decembri 2016 bol realizovaný nákup mestského
mobiliáru. V roku 2017 boli po meste nainštalované stojany na bicykle. Povedal,
že nemá vedomosť o tom, žeby boli niekde nainštalované aj nové lavičky (12 ks)
a koše (11 ks). Opakovane žiadal vtedajšieho zodpovedného pracovníka mesta, aby
ich nainštalovali. To sa niekoľkokrát odkladalo, až to zapadlo do zabudnutia. Je možné, že boli rozmiestnené, ale nevie si spomenúť kde lavičky a koše pribudli. Opýtal sa,
či TS prevzali od mesta mobiliár zakúpený

v r. 2016? Či je mestský mobiliár (lavičky
a odpadkové koše) nakúpený v decembri
2016 nainštalovaný v meste a v ktorých
konkrétnych lokalitách? Kde sa nachádza
demontovaný stojan na bicykle? Kedy bude
namontovaný na pôvodné miesto? I. Hus
povedal, že odpoveď na interpeláciu bude
písomná.

Diskusia
• J. Bobulová sa opýtala TS, či by nebolo
možné zbierať elektroodpad alebo veľké
kusy napr. nábytku v nejakých pravidelných
časových intervaloch počas roka, poprípade za určitý poplatok za túto službu. I. Hus
odpovedal, že TS budú hľadať možnosti riešenia v rámci organizovaného zberu v roku
2022.
• V. Zentko poďakoval za vykonanú jesennú brigádu na mestskom cintoríne (26. októbra) všetkým zúčastneným a vyzdvihol aj
činnosť a snahu Jednoty dôchodcov vo Svite zapájať sa do podobných aktivít.
• I. Zima reagoval na príspevok ohľadom
cyklistov pohybujúcich sa na chodníkoch,
ktorí ohrozujú chodcov z posledného MsZ.
Jeho názor je, že cyklisti patria do skupiny
najohrozenejších účastníkov cestnej premávky, pretože v meste nie sú pre nich
vytvorené dobré podmienky. Doporučuje cyklodopravu v meste riešiť vhodným
projektom. D. Vojsovičová odpovedala, že
v meste sa uvažovalo o koridore pre cyklistov, ale je to nedoriešené z dôvodu rôznych
nedokonalostí na našich komunikáciách.
• M. Bezák požiadal, kvôli informovanosti, zverejniť do novín termíny ukončenia
rekonštrukcie železničnej stanice a cyklochodníka na Bagrovisku. D. Vojsovičová
odpovedala, že po získaní informácií od
zhotoviteľa budú zverejnené.
• D. Vojsovičová informovala o akciách, ktoré prebehli v októbri podľa platných epidemiologických opatrení: dňa 15.10.2021 uvítanie novonarodených detí; dňa 20.10.2021
sa v DK konalo divadelné predstavenie,
ktorým mesto Svit pri príležitosti mesiaca
úcty k starším vyjadrilo vďaku a úctu starším
občanom v meste; dňa 12.10.2021 navštívil
minister školstva SR B. Gröhling ZŠ Komenského a zaujímal sa o aj o ostatné predškolské a školské zariadenia v pôsobnosti
mesta ako zriaďovateľa. Bol informovaný aj
o potrebe rozšírenia kapacity predškolských
zariadení u nás. Pochválila a poďakovala
za organizáciu návštevy, bohatý program
a reprezentáciu mesta a školy pani riaditeľku Mgr. M. Dudinskú a celý pedagogický
a nepedagogický kolektív školy.
Radi by sme Vás informovali, že priestor
v novinách venovaný rokovaniam mestského
zastupiteľstva je z kapacitných dôvodov limitovaný. Tento výpis má výlučne informačný
charakter a detaily o jednotlivých bodoch rokovania nájdete na www.svit.sk.

Daniela Virostko
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Deň jablka v materskej škole

Jabĺčka. Prečo im venovať pozornosť? Obsahujú antioxidanty, vitamín C
aj pektín, ktorý redukuje cholesterol, majú nulový obsah tuku a sodíka,
dokážu ničiť toxín, ktorý oslabuje pamäť, priaznivo pôsobia na nervovú
sústavu a chránia bunky pred starnutím. Zaujímavosťou je, že jabloň môže
plodiť aj 100 rokov. Ročne sa urodí na svete okolo 18 miliónov ton jabĺk
a to zhruba v 7 000 rôznych odrodách.
V našej Materskej škole Mierová venujeme pozornosť tomuto zdravému ovociu,
ktoré je v našej krajine ľahko dostupné a cenovo prijateľné pre všetkých. Hneď od rána
si deti v triedach pri pesničkách o jabĺčku
vyrábali jabĺčkové čelenky. Rozprávkový
príbeh „Jabĺčko“ v nich prehĺbil túžbu rozdeliť sa, čo následne preukázali pri umývaní, krájaní, delení a ochutnávaní jabĺčok.
V iných triedach deti jabĺčka strúhali a vyrábali si ovocný šalátik, ďalší odšťavovali a pili
čerstvú jablčnú šťavu. Takýmto spôsobom

ochutnávali a spoznávali aj ich iné podoby.
Pohybovou hrou „oberaj jabĺčka“ hravou
formou zdokonaľovali beh daným smerom,
plazenie sa a kotúľanie červených a zelených loptičiek predstavujúcich jabĺčka. Počas pobytu vonku deti pozberali opadané
jablká na školskom dvore a odovzdali ich do
kuchyne, kde ich panie kuchárky použili do
prípravy miešaného šalátu.
A čo Vy? Dúfame, že si napečiete jablkový koláčik.
Mgr. Katarína Dudášová

Fantázia vychováva
výtvarné talenty
Aj vo Svite máme mladé výtvarné talenty, ktoré uspeli v medzinárodnej výtvarnej
súťaži Ríša Fantázie v Lučenci. Do súťaže
bolo zaradených 1755 prác z 10 krajín ako
- Slovensko, Česká republika, Maďarsko,
Poľsko, Ukrajina, Rusko, Bielorusko, Južná
Kórea, India či Egypt.
Radi sa pochválime, že tieto mladé talenty patria k žiakom našej súkromnej základnej umeleckej školy Fantázia: Karolína Tamáši - strieborné pásmo v I. kategórií - žiaci
7 rokov, Nela Barnášová - strieborné pásmo
a Gabriela Bobríková - bronzové pásmo
v II. kategórií - žiaci 8 až 10 rokov
Srdečne gratulujeme.
SZUŠ Fantázia
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Čo nového v SOŠke

Triedy súťažili proti sebe v rôznych úlohách, odpovedali na otázky a hrali hry.
Taktiež si žiaci precvičili aj niektoré jazyky
- nemecký, ruský jazyk, naučili sa aj lepšie
pracovať v kolektíve, komunikovať medzi
sebou a viac sa spoznať, kto je v čom dobrý.
Pedagógovia odviedli skvelú prácu, všetci sme sa pobavili a čakáme, kedy prídu
s ďalšou rovnako zábavnou a zároveň náučnou myšlienkou.

Letná škola
Na konci letných prázdnin sa mohli žiaci SOŠ vo Svite zúčastniť letnej školy. Žiaci,
ktorí sa nevedeli dočkať začiatku školského
roka, mali možnosť prísť na celý týždeň do
školy a zábavnou formou vyučovania sa
vzdelávať.
Pedagógovia školy sa postarali o to, aby
sa žiaci nenudili a vymysleli rôzne aktivity.
Kvôli opatreniam bola zábava obmedzená,
ale to neznamená, že žiadna nebola. Do
školy prišla žiakov navštíviť aj pani lektorka
v oblasti financií pani Salanciová, oboznámiť ich ako sa správne narába s peniazmi
a radila, ako správne začať podnikať alebo
šetriť.
V laboratóriu žiaci nadobúdali nové znalosti alebo opakovali to, čo pozabudli pri
rôznych poučných, ale hlavne zábavných
pokusoch. Študenti pracovali aj s anglickým
jazykom, riešili úlohy zo slovenského jazyka
a literatúry. Pre deti bolo zariadené aj ubytovanie či stravovanie v školskom internáte,
kde sa aj pani vychovávateľky znovu radi
stretli so žiakmi. Veľa detí aj učiteľov si pobyt v letnej škole užilo, hlavne kvôli tomu,
že mali možnosť opäť sa stretnúť zoči-voči...
Aj keď cez prázdniny.

Nielen cez leto sa dá v škole zabávať!
Triedy z celej školy sa miesto vyučovania
s učebnicou zapojili do zaujímavej súťaže,
ktorú si pripravili pedagógovia k oživeniu
výučby žiakov pri príležitosti Európskeho
dňa jazykov.
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Výstava vo vestibule SOŠky:
„KORUPCIA - skutok sa deje”
Vestibul našej školy sa na chvíľu zmenil
na výstavnú sieň na tému - „KORUPCIA“.
Pohľad na veľmi zaujímavé diela vyvoláva
zmiešané emócie, núti nás zamyslieť sa aj
nad nie veľmi príjemnými témami, ktoré sú
však súčasťou našej spoločnosti. Príďte sa
pozrieť!
Projekt „Korupcia - skutok sa deje“ je
podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je
Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou
otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Živá rieka
V októbri si žiaci vyskúšali Lesmírny výlet
s @lesmir.sk. Touto exkurziou ich sprevádzal
ekológ, ochranár a filmár Erik Baláž. Prešli sa
okolím rieky Belá, ktorá je jediná slobodná
rieka na Slovensku. Bol to výnimočný a krásny zážitok.

Operátori tlače znova
pri tlačových zákazkách

Návšteva veľvyslankyne USA
pani Bridget A. Brink

Európsky deň jazykov

Ďakujeme za túto vzácnu chvíľu, ktorá
nás ako hlboká inšpirácia bude sprevádzať
našou budúcnosťou.

Tentokrát nás navštívila pani veľvyslankyňa USA na Slovensku, pani Bridget A. Brink.
Svojou životnou skúsenosťou, osobným príkladom a ľudským prístupom nám ukázala
ako hľadieť na svet, ako bojovať za svoju
budúcnosť, za iných ľudí, ako žiť svoj život
nesebecky.
Rozprávali sme o tom, ako zachraňujeme
planétu Globe programom, ako sa snažíme
zakladať študentské spoločnosti a podnikať
eticky. V našej krátkej diskusii s ňou sme zrazu pochopili, že má zmysel to, čo robíme,
ako bojujeme za našu planétu, za ľudskosť
a dobro medzi ľuďmi.

V septembri a októbri sa tlačiari znova naplno rozbehli v prezenčnej výučbe
a hlavne v odbornom výcviku. Tlačiari
1. a 2. ročníka sa v tlačovej hale zapojili do
realizácie tlačových zákaziek, pri ktorých
získavajú zručnosti. Pri sieťotlači, flexotlači,
kníhtlači, digitálnej tlači, tiež budú pri ďalších tlačových technikách ako je ofset, linoryt. Pracujú aj pri dokončovacích strojoch
ako sú rezačka, výsekový stroj, perforačné
a ryhovacie zariadenie. Tiež digitálne zalamujú, znášajú, skladajú a viažu - spinkujú
rôzne brožúry.

Finančná sloboda
„Finančná sloboda“ bola heslom vzdelávania študentov 3.B triedy. Na vyučovaní
sa preberané pojmy rozpočet, akcie, dlhopisy, sporenie či investovanie pretavili do
zábavnej hry plnej smiechu a súťaživosti
tímov. Poobedné vzdelávanie bolo určené
pre pedagogických zamestnancov, ktorí si
zopakovali finančné pojmy a v súťaživosti
a smiechu nezaostávali za žiakmi. Prežili
sme príjemne popoludnie s pani Salaciovou
z OVB a spolu sme prešli „cestu k našej finančnej nezávislosti“.
Vanesa Jarošová, Maroš Kojdiak, 2.B
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Minister školstva
v ZŠ Komenského Svit

počas ktorej mali učitelia príležitosť viesť
konštruktívnu debatu, či už zistiť odpovede na otázky, ktoré ich najviac trápia, alebo
upozorniť na problémy týkajúce sa školstva.
Jedinečného hosťa na našej základnej
škole sme neprivítali prvý a snáď ani poslednýkrát. Pán minister pochválil školu, že stále
rastie, je jedna z tých lepších na Slovensku
a má sa čím pochváliť. Uznanie dobre padne, ale zaväzuje pracovať a s odhodlaním
sa stále posúvať vpred. Zostáva len vysloviť
vďaku za to, že minister stále vidí zmysel
v osobnom kontakte so školami a azda
z neho ťaží najmä v prospech tých, ktorí
v škole trávia najviac času - neúnavných riaditeľov, zodpovedných učiteľov a ich vytrvalých žiakov. Príjemné a milé stretnutie... Ďakujeme, že sa o nás zaujímate pán minister.
Mgr. Lenka Mužilová, učiteľka chémie
foto: Ing. Peter Kostka

Je obyčajný októbrový utorok. Osem hodín ráno. Žiaci Základnej školy
Komenského vo Svite by obyčajne už sedeli v školských triedach, miesto
toho sa však neobyčajne potichu rozprávajú a netrpezlivo vyčkávajú vo
vestibule školy, akoby sa chystali niekoho dôležitého privítať.
Áno, srdečne, jedinečne, spevom, hudbou či recitáciou privítali vzácneho hosťa.
Spolu s vedením školy, primátorkou mesta
Svit Dášou Vojsovičovou a pedagogickými
aj nepedagogickými zamestnancami medzi
sebou prijali súčasného ministra školstva,
vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga, ktorého kroky v rámci návštevy podtatranského regiónu priviedli, ako je už jeho
zvykom, do našej školy.
Pán minister pozdravil žiakov aj priamo
v triedach. Vystriedal si viacero inšpiratívnych rolí. So žiakmi ôsmeho ročníka si na vy-

učovacej hodine chémie v novej odbornej
chemickej učebni vyhrnul rukávy a vyskúšal
nenáročný chemický pokus. Na návšteve
v treťom ročníku sa však z chemika razom
stal herec, keď sa minister na hodine slovenského jazyka ocitol priamo v dianí divadelných či literárnych postáv. Okrem toho
navštívil aj odbornú učebňu dielní, vonkajší
areál školy určený na vyučovanie v prírode,
zavítal aj medzi nepedagogických zamestnancov do školskej jedálne.
Svoj čas minister venoval nielen žiakom,
ale aj učiteľom. Nasledovala krátka diskusia,

Pondelkové dramatizované
čítanie s „Pánom Mrkvičkom“
Tibor Hujdič alias „Pán Mrkvička“ chodí po školách a číta deťom knihy.
Pre učiteľov a knihovníkov robí minisemináre o tom, ako podporiť žiakov
v tom, aby sa stali čitateľmi. Okrem toho má výborný prehľad a tipy pre
deti na dobré knihy podľa veku.
Pán Mrkvička zavítal do našej Spojenej
školy na Mierovej ulici vo Svite. Čítal deťom
na prvom stupni a žiakom 5. a 6. ročníka.
Každé čítanie bolo individuálne prispôsobené veku a potrebám čitateľov. Pán Hujdič,
ktorý stál pri zrode detského kníhkupectva
Mrkvička sa venuje hlavne beletrii. Dokáže deťom odporučiť knihy, ktoré nemajú
za sebou obrovský marketing, deti by po
nich samé nesiahli, lebo ich nenájdu, hoci
majú vyššiu hodnotu. Cez dramatizované
čítanie pán Mrkvička inšpiruje deti k záujmu
o čítanie.
Našim prvákom a druhákom predstavil
ukážky z kníh Kde žijú divočiny, Špinuška,
Rozprávky po telefóne i zdanlivo jednoduchú knihu pre malé deti - Knižka, ktorá mala
ROČNÍK XX. - NOVEMBER 2021

u detí obrovský úspech. Deti boli nadšené
a čítanie Pána Mrkvičku ich veľmi bavilo.
Tretiaci a štvrtáci si vypočuli dramatizované ukážky z knihy Kvap a Čľup a Príbehy
z orecha. Na druhom stupni sa Tibor Hujdič
venoval žiakom formou literárnych hádaniek, kde bližšie predstavil veľmi zaujímavý
román Krič potichu braček, knihu Chlapec
na vrchole hory i zaujímavú zbierku príbehov Nezničiteľní. Žiaci sa v skupinách aktívne zapájali do riešenia hádaniek, oboznámili sa s pojmom „intuícia“ a zažili netradičnú
hodinu literatúry. Bol to skutočne výnimočný deň. A čo robili na druhý deň ráno pred
vyučovaním prváci? ...Pokračovali v čítaní
začatých kníh z predošlého dňa.
Mgr. Jana Dikantová
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Nová zeleň
v areáli našej školy

Poisťovňa Kooperativa zorganizovala aj v tomto roku
projekt Social Active Day – dobrovoľnícke podujatie,
ktoré bolo tentokrát pripravené v súlade s víziou ekologicky zodpovednej spoločnosti.
Mám radosť, že kolektív našej kancelárie v Poprade mal takouto
cestou možnosť pomôcť skrášliť výsadbou zelene okolie Spojenej
školy na Mierovej ulici vo Svite. Spolu so žiakmi 3.A sme vysadili pod
vedením Mgr. Lenky Smolkovej v areáli školy ihličnany a ozdobné
kríky. Strávili sme tak príjemný čas, kedy mali deti možnosť aplikovať
vedomosti z prírodovedy priamo v teréne a videli, čo všetko je potrebné pri výsadbe zelene. Verím, že naše spoločné dielo bude rásť
a spríjemňovať okolie školy.
Ing. Bibiana Čáni
regionálny riaditeľ Kooperativa Poprad
Ďakujeme spoločnosti Kooperativa, a. s., a jej kolektívu pod vedením Ing. Bibiány Čáni za financovanie výsadby zelene v areáli našej
školy a taktiež za spoločne strávený čas s našimi deťmi. Spoločne
strávený čas je tou najväčšou hodnotou, ktorú si môžu ľudia navzájom dať.
Mgr. Lenka Smolková, pedagóg SŠ

Slávik Slovenska 2021

Po vyše ročnej vynútenej pauze sa v Poprade 6. októbra opäť konala okresná súťaž v speve ľudových piesní Slávik Slovenska 2021.
Súťaže sa zúčastnilo viac než 40 spevákov, ktorí súťažili v troch kategóriách. Našu školu reprezentovali dve žiačky z triedy Mgr. Moniky
Bobríkovej - Lívia Ondirková a Dominika Greňová. Dominika sa vo
svojej kategórii umiestnila na krásnom 2. mieste.
Blahoželáme!
SZUŠ Fantázia

Denné mestské letné tábory
v CVČ vo Svite

Tak ako každý rok je snahou Centra voľného času vo Svite organizovať pre
deti denné letné tábory počas prázdnin, nebolo tomu inak ani toto leto.
Záujem zo strany rodičov a detí bol väčší, ako minulý rok.
Celkový počet detí v našich táboroch bol
148.Tábory prebiehali počas dvoch týždňov
v júli a dvoch týždňov v auguste. Boli rozdelené do skupín na cyklistický a športovo-tvorivý. Našou snahou bolo deťom zabezpečiť
pestrý a zaujímavý program so súkromnou
dopravou, aby sme ich dostatočne chránili
v tejto neľahkej dobe pandémie. Potešením
pre nás bol nie len vyšší počet detí oproti
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minulým rokom, ale aj účasť detí zo sociálne slabšieho prostredia, ktoré sa mohli zúčastniť tábora aj vďaka záštite primátorky
mesta Svit Ing. Dáši Vojsovičovej, sponzorovi - Nadácii Chemosvit a ďalším donorom
- Mgr. Alene Ledeckej, Ing. Jánovi Mlynárovi
a Nadácii Tesco. Pani primátorka prostredníctvom menovaných štedrých sponzorov
zabezpečila deťom účasť na týchto tábo-

roch, aby mohli mať spolu s účastníkmi tábora spoločné zážitky a tešili sa z krásnych
dní v kruhu novonadobudnutých priateľov.
Ďalšou štedrou pomocou pre nás v táboroch bol úspech v získaní 2. miesta v projekte Tesco s názvom ,,Každý deň nový zážitok pre sociálne slabšie deti“. Tu sme uspeli
a získaním finančných prostriedkov vďaka
Nadácii Tesco sme mohli týmto deťom v táboroch dopriať a zabezpečiť dostatok aktivít športového aj tvorivého charakteru, ako
aj rôzne výlety mimo mesta. V tomto trende
pomoci deťom z menej podnetného prostredia, či jednorodičovským rodinám, chceme pokračovať aj v budúcnosti. Veríme, že
sa to u nás vo Svite v CVČ stane tradíciou
a my budeme môcť pomáhať tým, ktorí to
najviac potrebujú. 		
CVČ Svit

POĎAKOVANIE
PRIMÁTORKY MESTA
Týmto by som rada vyslovila moje úprimné poďakovanie Nadácii Chemosvit,

Alene Ledeckej a Jánovi Mlynárovi

za štedré finančné dary a ochotu pomôcť
v tomto projekte. Vďaka skvelej spolupráci
a podpore menovaných sponzorov mohli
deti z rodín, ktoré majú zložité životné situácie zažiť letné tábory a užiť si príjemný čas
strávený s rovesníkmi.
Ing. Dáša Vosjovičová
primátorka mesta Svit
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Prečo sa neopravujú
schody na Mierovej?

Po kritických ohlasoch verejnosti a na základe uznesenia zo zhromaždenia
vlastníkov bytov podávam týmto článkom vysvetlenie k havarijnému stavu schodov na Mierovej ulici vedúcich do predajne potravín.
Ide o schody vedúce k potravinám Milk
Agro a k ďalším dvom nebytovým priestorom, ktoré sú v nefunkčnom stave. Aby som
bol správne pochopený, musím opísať aj
dávnešiu históriu vzťahov medzi vlastníkmi
bytov a vlastníkom nebytových priestorov obchodov.
Vlastníci bytov si pri ich odkupovaní
do osobného vlastníctva v roku 1996 boli
vedomí, že súčasťou bytového domu sú aj
nebytové priestory - obchody, ktoré si do
budúcnosti budú vyžadovať zvýšené náklady na opravy a údržbu. Neprichádzalo
do úvahy, že by sa toto malo realizovať zo
spoločného fondu opráv. Išlo o komerčný priestor a vychádzali z faktu, že spolu
s bytmi si predsa neodkúpili aj zázemie obchodov. Z rokovaní so zástupcami OSBD
vzišla „Zmluva o vzájomných právach, povinnostiach a hospodárení pri prevádzke,
opravách a údržbe bytového domu“ zo dňa
30. 4. 1997. Bolo ňou do budúcnosi nastavené finacovanie aj vzájomné vzťahy
s OSBD Poprad. Financovanie týmto spôsobom fungovalo v podstate až do roku 2018.
Vlastníci bytov sa za toto obdobie správali zodpovedne a v prevažnej miere si aj
zrekonštruovali svoje byty. Vlastník nebytových priestorov napriek faktu, že tieto
predsa museli byť určitým zdrojom príjmu,
investoval minimálne. Len do nutných malých opráv.
V roku 2018 prišla požiadavka na opravu
schodov k zásobovacej plošine predajne.
Malo to byť finacované z fondu opráv, keďže podľa Zákona 182/1993 ide o spoločné
časti domu. Na existenciu vzájomnej zmluvy vlastník obchodov dávno zabudol. Ani
ju neevidoval v dokumentácii k nebytovým
priestorom a museli sme mu doručiť jej kópiu. Zhromaždenie vlastníkov požiadavku
na opravu schodov opakovane zamietlo
s odvoláním sa na platnú zmluvu.
V roku 2020 prišla opäť požiadavka - na
podnet nájomcu Agro Milk a to na opravu
schodov ako spoločných priestorov. Tento-

raz prístupových na terasu, z ktorej sa vstupuje do obchodov. Opätovne sme s týmto
nesúhlasili s odvolaním sa na zmluvu o vzájomných právach a povinnostiach.
Vlastník nebytových priestorov od augusta minulého roku krátil zálohové platby
o sumu rovnajúcu sa výške položke fondu
opráv. Zaslal spoločenstvu zápočet vzájomných pohľadávok, kde vykazuje ako svoju
pohľadávku voči spoločenstvu vlastníkov
faktúru z roku 2018 za opravu schodov
k nákladnej plošine. Ako uvádzam vyššie,
táto oprava z fondu opráv bola zhromaždením vlastníkov odmietnutá. O sumu za túto
faktúru vedieme dodnes neuzavretý spor.
Spoločenstvo vlastníkov už v r. 2018 a aj
v nasledújúcich rokoch konzultovalo danný
stav s viacerými právnickými kanceláriami.
Ubezpečili nás, že aj napriek mnohopočetným novelám zákona č. 182/1993 o bytoch
platí právny stav v čase uzatvorenia zmluvy.
Novely nemôžu jej ustanovenia rušiť do minulosti. Takéto stanovisko bolo doručné aj
OSBD Poprad.
Ten však tvrdil dookola svoje. Postupuje
v zmysle zákona o bytoch a vzájomná dohoda ho nezaujíma. Žiada financovať opravu zázemia komerčných priestorov z fondu
opráv. Tento fond však z 3/4 tvoria vlastníci
bytov, prevažne dôchodcovia. Je to nekorektné a nespravodlivé.
Napriek týmto skutočnostiam som ako
predseda SVBaNP inicioval stretnutie za
účasti zainteresovaných strán k vyriešniu
problému opravy schodov. Uvedomoval
som si, že rozumne sa dohodnúť je tá lepšia
cesta a navrhovali nám to aj viacerí právnici. Zo stretnutia vzišla predbežná dohoda,
ktorej súčasťou bolo aj riešenie vymáhanej
čiastky zo strany spoločenstva voči OSBD.
Na zhromaždení vlastníkov 29. 6. 2021
bola schválená oprava schodov za podmienok, aké sa dojednali na stretnutí
3. 6. 2021 predbežnou dohodou aj za účasti
primátorky. V podmienkach bola zahrnutá
aj pomerná kompenzácia za opravu scho-

Poďakovanie
CVČ vo Svite sa chce touto cestou
poďakovať MO Slovenského rybárskeho
zväzu vo Svite za spoluprácu. Rybársky
dom vo Svite navštívili aj deti z detského letného tábora. Pán Holbus pripravil
prednášku o rybolove a ochrane vôd,
ktorú spojil s názornou ukážkou a vlastnými zážitkami. Deti boli aktívne a zvedavé. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.
ROČNÍK XX. - NOVEMBER 2021

dov vedúcich do bytov z druhej strany bytového domu. Tieto si vlastníci bytov opravili
iba zo svojich vlastných prostriedkov.
Keďže do ďalšieho zhromaždenia vlastníkov - 2. 9. 2021 sa vo finačnom vyrovnaní neudialo nič, uznesli sa vlastníci bytov
aj nebytov na presne vymenovaných podmienkach, za ktorých sa oprava - ak bude
v nasledujúcom bode vybraný dodávateľ,
uskutoční.
Dodávateľ vybraný bol a odsúhlasený po
náležitej diskusii aj za aktívneho prispenia
pána Kawascha - predsedu predstavenstva
OSBD - zástupcov vlastníkov nebytových
priestorov v ktorých je predajňa.
Na zhromaždení vlastníkov bytov a nebytových priestorov dňa 5. 10. 2021 predseda SVBaNP vyhodnotil dohodu a plnenie
uznesení z predchádzajúceho zhromaždenia. Skonštatoval, že podmienky opravy
schodov boli zadefinované a schválené
aj 3-mi hlasmi OSBD. Pán Kawasch sa aktívne zapájal do diskusie, privítal schválenie drahšej alternatívy opravy schodov
vzhľadom na ich kvalitu a životnosť. Zo
strany predsedu spoločenstva bolo splnené uznesenie o podpísaní zmluvy o dielo.
Po doručení zmluvy o dielo však zástupca
OSBD - pán Kawasch zneistil vlastníkov
bytov emailom, v ktorom sa opätovne vrátil k nejakým iluzórnym dlhom vlastníkov
bytov voči OSBD z r. 2012. Išlo o opravy,
ktoré boli zhromaždením SVBaNP riadne
schválené.
Pre nedodržanie dohodnutých podmienok zo strany vlastníka nebytových priestorov bola hlasovaním oprava schodov zamietnutá. Uznesením bola predsedovi SVB
uložená povinnosť v mestských novinách
vysvetliť občanom mesta, prečo sa schody
neopravili.
Kochan Jaroslav
predseda SVBaNP, Mierová 115

Vyjadrenie vedenia mesta:
Súčasná situácia je poľutovania hodná.
Schody, ktoré sú užívané širokou verejnosťou by nemali byť v stave, kedy môžu
ohrozovať zdravie a život obyvateľov. O to
viac, že tento stav je zapríčinený sporom
vlastníkov a OSBD. Mesto však nemá dosah na riešenie tejto situácie, nakoľko ide
o súkromný majetok. Aj napriek tomu je
mesto ochotné pomôcť alebo byť súčinné
pri oprave v záujme vyriešenia situácie.

Stiahnite si mobilnú aplikáciu

V OBRAZE

ktorá vám umožní sledovať:

android

l Kultúrne a športové podujatia
l Fotogalériu l Aktuality
l Úradnú tabuľu

iOS
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Dňa 13. novembra 2021 si pripomíname
smutné výročie nedožitých 100 rokov našej
mamy a starej mamy
Odišla si cestou,
ktorou ide každý sám,
len brána spomienok
ostala dokorán ...
Ten, kto ťa poznal si spomenie,
a ten, čo ťa mal rád,
nikdy nzabudne.
Dňa 13. októbra 2020 sme si pri pomenuli
5. výročie úmrtia našej drahej
mamy a starej mamy

Anny Gavalerovej.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva.
S tichou spomienkou
k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečky
sa za Teba modlíme.

Ďakuje smútiaca rodina.

Viktórie Vidovej.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Mária,
Alena a Anna s rodinami.

Vážení občania,

Za Jozefom Petruščákom...

„Ferko, už nevládzem, už nebudem hrať, nechávam noty na organe, hrajte
už len vy s Lukášom“. To boli posledné slová, s ktorými sa so mnou deň
pred smrťou rozlúčil náš kantor.
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V našom srdci zostáva navždy.
Vy, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku spolu s nami.

Dňa 18. novembra 2021
si pripomenieme 10. výročie úmrtia našej
milovanej mamky, babky a prababky

všetky náležitosti súvisiace s vybavením poslednej rozlúčky s Vašim
blízkym môžete riešiť so zamestnancom Pohrebných služieb Svit
na non-stop tel. kontakte 0905 253 412.

Prežil som s ním a pri ňom za organom
25 rokov. Nikdy sme si „neliezli do kapusty“,
naopak vždy som bol rád, keď mi ukázal ako,
kedy a čo treba hrať v liturgii.
Ja som ho považoval za umelca, ktorý
pohotovo vždy vedel odpovedať na modlitby kňaza - prefácie, v akejkoľvek tónine.
A on mal so mnou trpezlivosť, keď som sa
vypytoval čo a ako. Pokiaľ som si ja vyrátal
koľko krížikov, alebo béčok je v tej - kto-

Márie Jakubčákovej.

rej stupnici, pán kantor to zahral bez nôt
a hneď.
Neskôr, keď sme spolu hrávali v novom
kostole vo Svite a podelili sme si sv. omše
vždy ma potešilo, že keď som prišiel k organu našiel som nachystané noty a žalmy na
nasledujúci deň alebo sv. omšu. Jeho starostlivosť o liturgiu bola úzkostlivá natoľko,
že mi pred menšími liturgickými sviatkami
zavolal a odporučil, čo by bolo vhodné dnes

Odišla si tíško, niet Ťa medzi nami.
V našich srdciach žiješ krásnymi
spomienkami.
8. novembra je to už 5 rokov čo nám chýba

Marta Kollárová.
Spomína dcéra Daniela s rodinou.
hrať, aký nápev použiť k žalmu a k spoločným modlitbám veriacich a podobne. Jeho
tzv. srdcovkou bola „Notová rukoväť“, ktorú
dostal ešte ako začínajúci organista od pani
Kuffovej (organistky v Batizovciach), z ktorej
spieval a hral nám všetkým známe piesne
„Vysoko tam hore na Golgote, Srdce moje
láskou žiari“, alebo známa vianočná „Plesajte všetci ľudia“, ktorú budem mať česť hrať
tento rok na polnočnej sv. omši.
Pamätám si na chvíle, keď doprevádzal
spevokol v Batizovciach, ktorý viedla sestrička Celestína. Jeho slávnostné „Aleluja“ znelo
radostne v tomto maličkom kostole pri všetkých sv. omšiach, ktoré boli v nedeľu štyri.
Okrem toho hrával aj v Mengusovciach a po
okolí a samozrejme pohreby, krsty a sobáše –
nonstop služba. Spolu s pánom kostolníkom
Františkom a Mons. Magom chodili spolu
po kolede. S úsmevom si spomínam na jeho
koledu špeciálne pripravenú pre bratov Rómov. „Narodil sa Kristus Pán, jak cigánom tak
i nám...“ humor a dobrá nálada bola soľ, ktorá nikdy pánovi Petruščákovi nechýbala.
Dnes, po 10 rokoch od jeho smrti, keď
prídem k organu nájdem ošúchané noty
a okuliare s puzdrom, ktoré pripomínajú
svojho majiteľa. Človeka, ktorý v mojich
očiach ostane ako ten, ktorý miloval Boha
a ktorému slúžil v službe blížnym vyše polstoročie. Verím, že spieva svoje „Aleluja“ rovnako radostne a slávnostne spolu s tisíckami
tých, ktorých odprevadil na poslednej ceste.
František Drozd
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Novinky v mestskej knižnici
Krásna literatúra

V brilantnom psychologickom trileri sledujeme jej paralyzovaný stav na lôžku a tiež
dianie z týždňa pred osudnou nehodou.

Literatúra pre deti a mládež

kých chvíľach. Je veľký, úprimný, no vymyslený. A myslíte si, že nejaký vyfantazírovaný
kocúr dokáže vytrhnúť človeka z biedy?
Prečítajte si s deťmi láskyplný príbeh
o tom, aké nevyhnutné je mať priateľov, či
už skutočných, alebo vymyslených.

Náučná literatúra

Martina Monošová:
Markízino tajomstvo
Píše sa rok 1531, je neskorá jeseň. Markíza Sophie de Marginel sa nachádza zajatá
na zámku svojho snúbenca, nebezpečného vojvodu Clauda de Guisé. Naďalej po
nej pátra markíz de Pays-Rouge, a falošný
mních, skrývajúci svoju znetvorenú tvár pod
maskou, sa pokúša zistiť, kým je... Milovníkov histórie určite poteší už 4. diel historicko-romantickej ságy o záhadnej Sophie.

Pete Johnson:
Ako si updatovať rodičov
Louisovi rodičia sa najnovšie rozhodli, že
Louis a jeho brat Elliot trávia príliš veľa času
„prilepení na obrazovkách“, a tak prišli s tým
najhorším nápadom storočia: úplne im zakázať tablety, počítače či mobily! Louis musí
vymyslieť plán, ako tento „digitálny detox“
zastaviť, a to hneď! Dokáže mu pomôcť aspoň jeho najlepšia kamoška Maddy? Louis
a jeho ťažko zvládnuteľní rodiča sú späť!

Kliment Ondrejka: Rekordy Tatier
Kniha sa venuje predovšetkým slovenským Tatrám, a to z pohľadu javov a fenoménov, ktoré sú jedinečné a rekordné z hľadiska samotného pohoria, ale aj Slovenska
či strednej Európy. Veď Tatry sú najvyššou
časťou Karpát a majú dokonca i jeden svetový primát a to, že sú považované za najmenšie veľhory na Zemi.
Kniha predstavuje Tatry netradičným
spôsobom a poukazuje na ich výnimočnosť
v medzinárodnom meradle.

Alice Feeney: Niekedy klamem
Amber sa preberie v nemocnici. Nedokáže sa pohnúť. Nemôže rozprávať. Nedarí sa
jej otvoriť oči. Počuje ľudí, ktorí sa okolo nej
pohybujú, oni však netušia, že ich vníma.
Amber si nepamätá, čo sa s ňou stalo, tuší
však, že s tým má niečo spoločné jej manžel.

Katherine Applegate: Kocúr Krištof
V Jacksonovom živote sa znenazdajky
zjaví Kocúr Krištof, aby mu pomohol v ťaž-

Oznam
Mestská knižnica Svit oznamuje, že od 2. novembra 2021 podľa
platných opatrení covid-automatu pre okres Poprad (3. stupeň
ohrozenia) bude pracovať v nasledujúcom režime:
Vstup do knižnice:
- kompletne zaočkovaní čitatelia s dodržaním maximálneho
počtu 1 osoba na 15 m2,
- ostatní čitatelia vopred objednávka kníh + donáška domov.
Knihy je možné si objednať e-mailom na info@kniznicasvit.sk alebo
telefonicky na č. tel. 052/775 66 19, 0915 461 154, 0915 615 662.
Zároveň pripomína, že vykonáva donášku kníh domov pre všetkých
čitateľov, ktorí zo zdravotných alebo iných dôvodov nemôžu navštíviť
knižnicu osobne.
ROČNÍK XX. - NOVEMBER 2021

Soňa Vancáková:
21 rokov v pekle - Dušan Borženský
Dušan Borženský (známy pod prezývkou Borža) bol v minulosti označovaný za
mafiánskeho bossa košického podsvetia. Za
spolupáchateľstvo v prípade troch vrážd si
odpykáva 23-ročný trest odňatia slobody.
V knihe odpovedá na otázky týkajúce sa jeho detstva, mladosti i prežívania
21 rokov vo väzení. Čitateľ nájde odpovede na otázky, čo by vo svojom živote zmenil, čomu by sa najradšej vyhol, čo ľutuje.
Borža ponúka pohľad do vnútra väzníc
- do väzby, klietky, samotiek a odkrýva život
v base bez servítky.

Mgr. Daniela Šipošová
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Únia žien obdarila
svoje členky
Október sme si pripomenuli ako mesiac
úcty k starším. Pri tejto príležitosti sme pripravili členkám nad 65 rokov aj malé darčeky v podobe vitamínových balíčkov na
posilnenie ich imunity a našu najstaršiu
členku pani Eleonóru Zacharovú, ktorá vo
februári tohto roku oslávila 98 rokov, čím
patrí aj medzi najstarších obyvateľov Svitu,
navštívila aj naša nová predsedníčka
a primátorka Ing. Dáša Vojsovičová
ZO únie žien vo Svite

Mesto si uctilo
seniorov predstavením

V stredu 20. októbra prijali pozvanie primátorky mesta naši starší obyvatelia, pre ktorých bol v popoludňajších hodinách v divadelnej sále Domu kultúry vo Svite pripravený program v rámci mesiaca úcty k starším za dodržania všetkých platných opatrení, ktoré súčasné covidové obdobie vyžaduje.
Po úvodnom otvorení nasledoval slávnostný príhovor primátorky Ing. Dáši Vojsovičovej, ktorá na začiatku pozdravila
všetkých prítomných a vyjadrila úprimné
potešenie zo vzájomného spoločného
stretnutia.
„Vám starším prejavujeme vďaku a úctu,
Vaša nevídaná aktivita, spoločenská angažovanosť, zapálenosť pre vec a nesmierna
iskra vie strhnúť aj iných - čo je inšpiráciou
aj pre mňa“, spomenula vo svojich slovách
primátorka mesta, ktorá v závere svojho vystúpenia zapriala našim seniorom, aby nielen október, ale aj každý ďalší mesiac v roku
bol vždy potešením s dostatkom patričnej
úcty, blízkej pomocnej ruky, príjemnej spo-

ločnosti, lásky a hlavne so zdravím.
Po ukončení príhovoru odovzdala primátorka symbolickú kyticu kvetov pre všetkých seniorov, ktorú prevzala pani Ružena
Koláriková z Domu opatrovateľskej služby
vo Svite, ktorá vo svojich očiach neskrývala
dojatie z milého prekvapenia. Príjemne prekvapení ostali všetci seniori, ktorých mesto
obdarovalo malou pozornosťou, ktorou sa
mohli občerstviť.
A potom sa už seniorom v Dome kultúry
predstavili herci Divadla Actores z Rožňavy,
s divadelnou komédiou Sherlock Holmes
a záhada rodu Baskerville.
Mária Jalovičiarová
foto: Peter Kostka

Inzercia:

Predám
prepeličie vajíčka
v cene 0,08 €/ks.
Telefón: 0905 224 344
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V meste je doplnené a obnovené
vodorovné značenie

V priebehu augusta a septembra bolo vo Svite na miestnych komunikáciách a parkoviskách obnovené a doplnené vodorovné dopravné značenie.Cieľom rozsiahlejšieho doplnenia po takmer dvoch rokoch bolo zvýšiť
najmä bezpečnosť ale aj zlepšiť plynulosť cestnej premávky.
Označenie, alebo doplnenie označenia
bolo zamerané na dopravne významné komunikácie mesta a na obnovu vybraných
priechodov pre chodcov. V rámci obnovy
vodorovného dopravného značenia bolo

novo realizované aj vyznačenie vodorovného dopravného značenia na ulici SNP a priľahlých ramenách jednotlivých križovatiek
s touto ulicou. Hlavným účelom obnovy
značenia bolo zvýšenie bezpečnosti účast-

Vo svitskej kompostárni
je k dispozícii kvalitný kompost
pre Vašu záhradku, či trávnik
Technické služby Svit ponúkajú na predaj kvalitný osievaný a neosievaný
kompost s možnosťou odvozu na miesto určenia. Kompost si je možné vyzdvihnúť v kompostárni v pracovných dňoch od 7:30 do 14:30 h. Je k dispozícii voľne ložený, s možnosťou zabezpečenia dopravy až na miesto určenia.
V prípade záujmu kontaktujte Františka
Jančíka na tel. č. +421 908 428 997, alebo
emailom na frantisek.jancik@svit.sk. Pre
drobný predaj sú stanovené nasledovné
ceny vrátane DPH:
n neosievaný kompost voľne ložený 48 €/t
s DPH
n osievaný kompost voľne ložený 60 €/t
s DPH.
Niekoľko informácií o komposte:
Čerstvý, čiže surový kompost je starý 2 až
ROČNÍK XX. - NOVEMBER 2021

6 mesiacov a obsahuje ešte veľké množstvo
aktívnych mikroorganizmov. To zabezpečuje urýchlenie rozkladu kompostu v pôde
a uvoľňovanie živín. Humus, ktorý pritom
vzniká, sa však rýchlo odbúrava. Čerstvý
kompost sa dá použiť už po 6 týždňoch, ale
len na nastielanie - mulčovanie. To znamená, že sa kompost nezapracováva do pôdy,
ale ostáva ležať na povrchu. Je potrebné ho
udržiavať vlhký, aby sa pôdne mikroorganizmy hneď nestratili. Aj čerstvý kompost

níkov cestnej premávky:
n informovanosť vodičov o možnom prechádzaní chodcov po priechodoch pre
chodcov,
n zvýšenie bezpečnosti chodcov pri prechádzaní po priechode pre chodcov cez
vozovku,
n zvýšenie informovanosti vodičov o tom,
že sa nachádzajú na vedľajšej ceste s povinnosťou dať prednosť,
n organizovanie vozidiel v križovatkách na
jednosmerných komunikáciách,
n vyznačenie pozdĺžneho alebo kolmého
parkovania a oddelenie týchto parkovacích pruhov a pásov od jazdných pruhov
komunikácií.
Úprava cestnej premávky vykonaná
dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami je nadradená všeobecnej úprave
cestnej premávky. Mesto Svit má záujem
realizovať aj aktualizáciu pasportu vodorovného a zvislého dopravného značenia na
miestnych komunikáciach v meste. Tento
dokument upravený na dnešné podmienky a súčasné požiadavky dopravy bude aj
dokumentom pre možnosť zabezpečenia
správneho fungovania organizácie dopravy
na komunikáciach mesta v zmysle zákona
o cestnej premávke a aj pre možnosť zabezpečovania pravidelného servisu a údržby
dopravného značenia.
red, foto: P. Kostka
musí byť vyzretý natoľko, aby nespôsoboval
škody pri teste klíčivosti. Z hnojivého účinku
čerstvého kompostu krátkodobo profitujú
hlavne ľahké, piesočnaté pôdy, ktoré zadržiavajú len málo živín. Surový kompost aplikujeme do pôdy na jeseň. Zrelý kompost
môžeme použiť na všetky účely a môžeme
aplikovať kedykoľvek (používa sa hlavne pri
výsadbe na jar). Jeho pravidelná aplikácia
vytvára „trvalý humus“ a to sa prejaví trvalým zlepšením pôdnej štruktúry. Preto zrelý
kompost uprednostňujeme pri zakladaní
nových plôch. V takom prípade môže byť
vrstva kompostu vysoká aj niekoľko centimetrov, približne 10 až 20 kg kompostu na
1 m2 plochy. Je vhodný najmä do ťažkých
pôd, pretože zabezpečuje lepšie hospodárenie so vzduchom a vodou. Kompost, ktorý
dosiahol pri teste klíčivosti dobré výsledky,
sa dá aplikovať do pôd kedykoľvek a pri
akýchkoľvek aplikáciách. Pri výsadbe a výseve používame iba kompost zmiešaný so zeminou v pomere 1:1. Na dostatočné zásobenie pôdy živinami stačí (aj pri náročnejších
pestovaných plodinách) 1 cm vysoká vrstva
kompostu ročne. Kompost je najvhodnejšie
aplikovať v menších, ale opakovaných dávkach. Kompost na pôdu aplikujeme v rovnomernej vrstve. Neodporúča sa zaorávanie
alebo zarýľovanie hlboko do pôdy, ale len
jemné zapravenie, napríklad kultivátorom.
V prípade, že máme malé množstvo kompostu na celoplošnú aplikáciu, použijeme
kompost priamo do výsevných rýh alebo
jamôk na výsadbu.

Technické služby mesta Svit
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V plavárni bola rekonštruovaná
odovzdávacia stanica tepla

Odovzdávacie stanice tepla - OST sú neoddeliteľnou súčasťou sústavy centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) zabezpečujúce dodávku tepla nielen do
obytných budov, ale aj pre občiansku vybavenosť, prípadne priemyselné podniky. V nich dochádza k odovzdávaniu tepla z primárnej do sekundárnej teplonosnej látky, ktorá potom zabezpečuje dodávku tepla do zásobovanej oblasti.
Odovzdávacie stanice tepla zabezpečujú tepelný komfort aj v krytých plavárňach,
zohrievajú vodu v bazénoch, v sprchách
a vykurujú všetky miestnosti. Je tomu tak aj
v plavárni vo Svite.
Krytá plaváreň bola odovzdaná do užívania
pre širokú verejnosť v máji 1982. Od spustenia
do prevádzky slúžila pôvodná odovzdávacia stanica tepla až do súčasnosti nepretržite
39 rokov. Zub času sa podpísal pod jej životnosť a funkčnosť a preto bolo nevyhnutné
vykonať jej výmenu. V roku 2020 dal Bytový
podnik Svit, ktorý prevádzkuje plaváreň na zá-

klade Zmluvy o nájme s mestom, vypracovať
projektovú dokumentáciu na jej rekonštrukciu.
Po verejnom obstarávaní na dodávateľa tohto diela v apríli 2021 prebehla samotná rekonštrukcia v období od 16. 9. do
7. 10. 2021. Vymenili sa všetky výmenníky
tepla, rozdeľovače vykurovacieho média, čerpadlá, zásobníky vody, potrubia, ventily, izolácie a taktiež meracia a regulačná technika.
Osadená bola odovzdávacia stanica od výrobcu Systherm, ktorej súčasťou je aj meracia a regulačná technika s ekvitermickou reguláciou,
doskové výmenníky tepla Alfa Laval, samo-

Hokejbalová extraliga U14
pokračovala svojím 2. turnajom
V polovičke októbra vstúpili hokejbalisti Lords Ball Svit z kategórie U14 do
2. extraligového turnaja vo Vrútkach v „oklieštenej“ zostave.
Po víťaznom trojzápasovom ťažení
z prvého kola bez bodovej straty si i svoj
úvodný zápas z druhého turnaja, tentokrát
s tímom MŠK Spišská Belá, dokázali dotiahnuť do víťazného konca. Súpera herne doslova „prevalcovali“ a zdolali vysoko
pomerom 10:0. V druhom extraligovom
zápase už však „narazili“ na húževnatých
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a posilnených „martinčanov“ z HBK Medokýš Martin. Vzájomný duel „Lordom“ od začiatku nevychádzal podľa predstáv. Napriek
veľkej snahe nedokázali zvrátiť zápas vo
svoj prospech, ktorý nakoniec skončil výsledkom 5:8 v prospech Martina. Počas celej
hry sa snažili znižovať súperov tesný náskok,
no v náročnom zápase sa im ťažko „zaska-

statná automatická doplňovacia stanica RM1,
zásobník vody REFIX DT 300 s objemom 3 000
litrov a tri expanzné nádoby ALFA LAVAL.
Ekvitermická regulácia spočíva v sústave
teplotných ekvitermických kriviek uložených
v pamäti regulátora, ktoré popisujú vzájomnú
závislosť teploty vykurovacej vody, miestnosti
a vonkajšej teploty. Na základe požadovanej
teploty vzduchu, typu vykurovacieho systému a stavebnej konštrukcie budovy je možné
zvoliť určitú krivku a podľa vonkajšej teploty
regulovať teplotu vykurovacej vody. Pri nižšej vonkajšej teplote je požadovaná vyššia
teplota dodávanej vykurovacej vody, aby sa
udržala rovnováha medzi dodaným teplom
a tepelnými stratami a zostala tak zachovaná
rovnaká teplota v miestnostiach, akú nastavil
užívateľ. Uvedená regulácia zabezpečí, aby do
miestností plavárne bolo dodávané iba toľko
tepla, aká je jej potreba.
Nové zariadenie tepelného zdroja znamená plynulú a bezporuchovú prevádzku, spoľahlivú dodávku tepla, väčší komfort obsluhy
zariadenia a samozrejme úsporu nákladov za
dodávku tepla. Celková investícia na toto dielo je 93 738 eur a bola financovaná Bytovým
podnikom.
Predpokladaná úspora tepla sa pohybuje
v rozmedzí od 20% do 25% a návratnosť investície je 6,5 roka. Veríme, že aj keď túto výmenu zákazníci nevidia, ocenia vyššiu kvalitu
tepelnej pohody počas pobytu v plavárni.
Ing. Norbert Babiak
vedúci energetik BP Svit
kovalo“ za chýbajúcich starších hráčov, ktorí
pre rôzne ochorenia a zranenia nemohli
tentokrát nastúpiť. Martinčania tak postupne poodhaľovali slabiny v obrane, k čomu
sa ešte postupne pridávali i ubúdajúce sily
v útoku so stále sa znižujúcim počtom striel
na súperovu bránu. Tretí naplánovaný zápas
s tímom Hokejbal Prešov sa neoodohral pre
neúčasť prešovčanov na extralige z dôvodu
nariadených pandemických a karanténnych
opatrení v ich družstve.
Všetkým Lordom, ktorí vo vrútockom kole nastúpili patrí poďakovanie, že
i v oklieštenej zostave, za menšieho počtu hráčov, dokázali zabodovať a domov si
tak odniesť zo štyroch možných dva cenné
extraligové body. Samostatné poďakovanie patrí i gólmanovi Dávidovi Saloušekovi
z mladšej kategórie U12, ktorý v bráne
tentokrát výborne zaskočil chýbajúceho
gólmana z U14, ako i ďalším hráčom z U12,
ktorí vo Vrútkach takto zaskakovali za chýbajúcich starších.
Hokejbalisti z MhbK Lords Ball Svit U14
si i po vrútockom októbrovom kole udržali svoje tesné extraligové vedenie o ktoré
opäť bojovali v novembri v Prešove v 3. extraligovom turnaji.
Tabuľka SHbEx U14 po 2. extraligovom
turnaji vo Vrútkach:
1. Cent Taxi Lords Ball Svit
2. HK IMS-East Popradskí Piráti
3. Hokejbal Prešov 		

8b.
7b.
6b.

PhDr. Ladislav Kalasz
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futbal
Medailová žatva CK Energie Októbrový
KLUKNAVA - SVIT 1:4 (1:1)

My sme už urobili poslednú bodku za touto cyklistickou sezónou a môžeme sa pochváliť cennými výsledkami. Ani táto sezóna ešte nebola úplne
klasická, na akú sme zvyknutí, pričom sa to odrazilo na počtoch pretekov
v našom kalendári. Ale ako zvyčajne, nenechali sme sa zahanbiť a patrične
sme zviditeľnili náš klub a mesto na podujatiach po celom Slovensku.
Na časovke do vrchu v Mlynčekoch zvíťazila medzi ženami Stanka Vavrošeková
a Peter Benko sa vo svojej kategórii umiestnil na 2. mieste. Zároveň tieto preteky
ukončili sériu pretekov VRL - Východ Road
Ligy. V celkovom poradí náš predseda Janko Niedoba vybojoval krásne 3. miesto vo
svojej kategórii. Stanka Vavrošeková a Peter
Benko sa umiestnili na 2. mieste vo svojich
kategóriách.

Naša malá nová cyklistická nádej - Miško
Prokopovič, ukončil svoju prvú a úspešnú
sezónu v našich farbách. Celkovo v sérii
pretekov Detskej Východ MTB Lige obsadil
krásne 3. miesto.
Zima sa blíži, ale svoje bicykle neodkladáme, pretože sa začína naša príprava na
ďalšiu sezónu. Dúfame, že sa uvidíme v plnej sile na bicykloch aj v roku 2022.
Diana Cetlová, foto archív Ck Energia

Naši futbalisti sa ujali vedenia už
v 13. min. gólom Joppu. Domáci v 30. min.
z pokutového kopu vyrovnali. V 2. polčase sa začali viac presadzovať naši futbalisti
a gólmi Joppu a M. Troppa v rozpätí 2 minút zvýšili skóre na 3:1. V 90. min. striedajúci Hurčala potvrdil gólom naše víťazstvo.
Víťazstvo posunulo naše mužstvo na
3. miesto v tabuľke so stratou 2 bodov na
vedúce mužstvá.

SVIT - LEVOČA 2:0 (2:0)
V zápase priemernej úrovne sa naši ujali vedenia hneď v úvode stretnutia. Najprv
v 6. min. A. Tropp a potom v 12. min. Jína
upravili skóre stretnutia na 2:0. V ďalšom
priebehu zápasu sa mužstvám už nepodarilo skórovať, čo mohlo mrzieť najmä našich
futbalistov, ktorí nepremenili veľa dobrých
príležitostí.

VEĽKÁ LOMNICA - SVIT 0:3 (0:3)

Petangové ihrisko za budovou
úradu v prevádzke

V októbri už uplynul rok čo členovia ZO JDS vo Svite prišli s myšlienkou vybudovať za mestským úradom petangové ihrisko, ktoré by slúžilo na relax
pre skoršie narodených.
Na jeseň 2020 so súhlasom vedenia mesta a za pomoci Technických služieb sa seniori pustili do zemných prác, ktoré sa stihli
ukončiť do prvých mrazov. Na jar 2021 sme
uložili obrubníky a dali vrchnú piesočnú
zmes. Ihrisko sme slávnostne otvorili pred
letnou sezónou za učasti pani primátorky.
To, že nezíva prázdnotou sa môžeme
presvedčiť každý piatok keď sa hrá predpeROČNÍK XX. - NOVEMBER 2021

tangová liga za účasti družstiev: JDS, Červený kríž, SZPB, a Podskalka.
Záverom ZO JDS vo Svite ďakuje vedeniu
mesta a Technickým službám za materiálnu
pomoc, železničnej firme za darované drevo
a svojim členom ktorí sa aktívne zúčastnili
brigád.
Športu zdar - seniorskému zvlášť!
text a foto: J. Štefko

Dôležité víťazstvo získali naši futbalisti vo Veľkej Lomnici. Od úvodu mali zápas
úplne pod kontrolou a bolo len otázkou
času, kedy sa ich prevaha prejaví vo výsledku. Prvé dva góly zaznamenal vyzdravený
Chyba v 17. a 33. min., tretí pridal v 41. min.
Zelko. V 2. polčase naše mužstvo dobrou
taktickou hrou výsledok udržalo a nedovolilo domácim zdramatizovať zápas. Tri body
získané v zápase nás posunuli na 2. miesto
5. ligy.

SVIT - VIKARTOVCE 2:4 (0:1)
Prekvapujúci výsledok sa zrodil vo Svite.
Naše favorizované mužstvo začalo výborne
a vypracovávalo si jednu šancu za druhou,
ktoré však výborný hosťujúci brankár zlikvidoval. V 20. min. udreli hostia, keď ich
náhodný center skončil v bránke domáceho mužstva. V 2. polčase hostia v 55. min.
z protiútoku zvýšili na 2:0, v 67. min. už bolo
2:2 po góloch Kleina a A. Troppa a zdalo sa,
že domáci strhnú vedenie na svoju stranu.
Prišli však nevyužité veľké príležitosti našich
a rýchle protiútoky hostí, ktoré upravili výsledok zápasu na 4:2 pre hostí. Po tejto prehre zostal Svit na 2. mieste tabuľky.
M. Krišanda
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Basketbalistov Svitu sužujú
v úvode sezóny najmä zranenia,
mládež zbiera úspechy
Basketbalová sezóna 2021/2022 má za sebou úvodný mesiac súťažných
zápasov. Mužský tím Iskry Svit trápia na začiatku zranenia a nevyrovnané
výkony, mládežnícke družstvá bojujú opäť o najvyššie pozície.
„Medvede“ vstupovali do novembra
s bilanciou 2 výhier a 4 prehier. V dôsledku absencií na súpiske, najmä tria Saša
Avramovič, Stanislav Baldovský a Jakub
Mokráň, im niektoré zápasy nevyšli. Jedným
z nich bolo podtatranské derby so Spišskými Rytiermi (68:72). „Je mi ľúto, že sme
prehrali zápas, ale musíme ísť ďalej. Zápas

rozhodla na konci jedna lopta. Každá lopta je pre nás dôležitá, musíme si ju vážiť.
Rozhodol doskok, po ňom mali veľa šancí.
To je pri takomto zápase dôležitá vec, keď
jedna lopta rozhodne zápas,“ vyjadril sa
k tomuto stretnutiu Avramovič.
Chuť si Iskra napravila v jednom z najlepších zápasov sezóny, po dvojnásobnom pre-

dĺžení sa im podarilo zdolať Inter Bratislava
(97:94). „Verím, že to bol nejaký bod zlomu
pre náš tím. Veľmi sme to potrebovali, tešíme sa z toho. V prvom rade, verím, že sme sa
naštartovali k lepším výkonom. Hráme teraz
vo veľmi úzkej rotácii. Keď sa nám vrátia ďalší chalani, Baldovský a Mokráň, tak verím,
že budeme predvádzať ešte lepší basketbal
v obrane. Hoci máme sem-tam problémy,
potrebujeme ešte vycibriť útok, viac si posúvať loptu. Verím, že budeme každému
tímu konkurencieschopní,“ uviedol tréner
Róbert Ištvánik.
Svitu sa však nepodarilo na to nadviazať
v Komárne, nováčikovi podľahli celkom vysokým rozdielom - 81:99. „Myslím si, že v prvom polčase sme ešte držali krok s Komárnom. Nevyzeralo to veľmi basketbalovo, pre
oko diváka to určite nebol pekný basketbal.
Možno to bolo aj divákmi, ale to k športu patrí. Nemôžeme si to tak osobne brať
a hádať sa s nimi. Cez polčasovú prestávku
sme si povedali, na čom chceme pracovať.
Neboli sme na tom až tak zle, prehrávali sme
len o 5 bodov. Išli sme do toho jednoznačne
s tým, že to musíme otočiť a vyhrať. Komárnu však padli tri trojky, v podstate celý druhý
polčas im to padalo. Toto nás nemôže položiť. Verím, že popracujeme na našej mentalite,“ povedal rozohrávač Adam Monček.

Mládež úspešná
vo svojich súťažiach
Veľmi dobré výsledky dosahujú však
tímy z mládežníckej pyramídy Iskry Svit.
B-tím mužov, fungujúci pod značkou UNIPO BKM Iskra Svit „U23“, zatiaľ vyhral v prvoligovej súťaži všetky svoje stretnutia - so
Žiarom nad Hronom 83:81, s Levočou 88:61
a Považskou Bystricou 97:90. V tabuľke je na
druhom mieste, len o skóre za Levicami.
Družstvo juniorov sa kvalifikovalo do tzv.
skupiny „Gold“, čo znamená, že bude hrať
s tými najlepšími. A zatiaľ má bilanciu
2 výhier (83:63 s Bánovcami nad Bebravou
a 77:65 so Sereďou) a 2 prehier (69:72 s Prievidzou a 59:91 s Interom Bratislava). Do rovnakej skupiny sa dostali aj kadeti a zatiaľ sú
lídrom súťaže, keď ani v jednom prípade neprehrali (72:54 proti Diawinu Košice, 93:85
s Nitrou a 113:55 so Žiarom nad Hronom).
V súťaži „Silver“ je tím starších žiakov, zatiaľ má za sebou len zápas s Banskou Bystricou (45:70), ktorá je však mimo súťaž. Starší
minižiaci sú vo svojej súťaži na druhej pozícii s bilanciou 2 výhier a 1 prehry.
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu
je momentálne vstup do Iskra arény umožnený len kompletne zaočkovaným fanúšikom. Všetky aktuálne informácie nájdete na
oficiálnom webe klubu - www.iskrasvit.sk,
respektíve na facebookovom a instagramovom konte „medveďov“ - BK Iskra Svit.
Michal Duchovič
foto: Daniel Faix
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