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ZO ŽIVOTA V MESTE

Primátorka Dáša Vojsovičová:
„Boli sme nútení spoľahnúť sa
na vlastné sily“
Korona je témou, s ktorou sa už niekoľko mesiacov stretávame denne
a pravdepodobne sa to nezmení ani v najbližších mesiacoch. Avšak, prvotné prekvapenie a „zoznámenie“ sa s „ňou“ na Slovensku už máme našťastie za sebou. Napriek tomu, že nevieme či a kedy nás čaká podobná
situácia ako v marci a apríli, všetci veríme, že to zvládneme lepšie a sme
pripravenejší vďaka skúsenosti, ktorú už máme za sebou. A práve o tejto
skúsenosti a pohľade na celú situáciu s odstupom času sme sa pozhovárali
s primátorkou mesta Dášou Vojsovičovou.
Dá sa povedať a verme spoločne,
že najhoršie v súvislosti s koronou, je
za nami. Na to, čo sa dialo sa nedá pripraviť a nik to nečakal. Ako ste vnímali
úvod marca a nástup celkovej koronakrízy na Slovensku?
Prvé bolo prekvapenie. To, čo sme
poznali z amerických filmov a hororov
sa zrazu dialo okolo nás. Potom prišiel
strach a obava. Obava z toho, ako to zasiahne náš život a s pribúdajúcimi informáciami zo zahraničia to bol strach o životy a zdravie.
Ako ste to prežívali na domácej
pôde? Časť najbližšej rodiny máte v zahraničí...
Áno, moji synovia študujú a pracujú
mimo Slovenska, museli sa prispôsobiť
obmedzeniam. Mladší absolvoval vysokoškolské povinnosti online z domova,
starší s rodinou ostal v Brne. Najťažšie ale
bolo, zvyknúť si na skutočnosť, že moje
dve malé potešenia - vnučky môžeme vidieť len cez obrazovku počítača. To nám
bolo veľmi ľúto. Chýbali nám pravidelné
návštevy. Ale bolo to v záujme dodržania
pravidiel a zamedzenia možnosti šírenia
nákazy. Cítila som osobnú zodpovednosť. Veď, predsa len pri svojich pracovných povinnostiach som v styku s mnohými ľuďmi. Vydržali sme, zvládli sme to.
O to viac sa na seba tešíme teraz v lete.
Čo všetko toto dianie a následné
prísne opatrenia zmenilo vo vašom pracovnom živote?
Pracovný život sa veľmi zmenil. Od-
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razu ubudlo stretnutí so spoločnosťami,
firmami, rôznymi zástupcami organizácií.
Napriek tomu, že dvere úradu sa v marci
odrazu „zavreli“ a budova akoby utíchla,
naša agenda narástla. Riešili sme tri hlavné línie a môžem povedať, že toto obdobie bolo pracovne aj trikrát náročnejšie,
ako bežný chod úradu. Okrem aktuálnej hrozby vírusu, valiacich sa nariadení
a nových opatrení bolo potrebné aj naďalej pracovať na bežnej agende, ktorá
bola rozbehnutá a plynuli v nej lehoty.
A zároveň sme stále neprestali riešiť projektové, grantové výzvy a žiadosti prostredníctvom ktorých má mesto možnosť
získať financie na rozvoj.
Skúsme konkrétnejšie. Čo ste museli riešiť v súvislosti s chodom úradu
a mesta?
Okrem toho, čo som už vymenovala,
som stále myslela aj na to, že raz toto obdobie reštrikcií a najväčšieho ohrozenia
pominie a budeme sa môcť vrátiť k bežnému životu. To ale pre mňa znamenalo,
že opäť budeme kosiť, opravovať chodníky, prevádzkovať školy a škôlky a naďalej
poskytovať všetky služby k zabezpečeniu
každodenného fungovania mesta. Preto
som neustále riešila financie a to, čo toto
dianie spraví s rozpočtom mesta, aby
sme „po korone“ mohli tento bežný chod
rozbehnúť a zabezpečiť.
S akými najväčšími komplikáciami
alebo problémami ste sa museli popasovať?
Naše miestne opatrenia kopírovali

a nasledovali nariadenia štátu. Bol zriadený krízový štáb, ktorý vyhodnocoval
aktuálnu situáciu a aplikoval ju na pomery v meste. V každej obci či meste bola
situácia iná, špecifická. To, čo niekde pomáhalo a bolo potrebné, sme vo Svite riešiť nemuseli. A mali sme aj situácie, ktoré naokolo neriešili. Preto bolo dôležité
vyhodnocovať a analyzovať skutočnosti
a správne ich aplikovať u nás.
Mali ste dostatok informácii? Myslím
podporu zo strany ministerstiev a podobne.
Informácií bolo málo. Chýbala jednoznačná adresná podpora a informovanosť od kompetentných. Informácie
a nariadenia boli často rozporuplné alebo neúplné a častokrát sme, ako samospráva, boli nútení prevziať finálnu zodpovednosť a rozhodovať sa vo vážnych
otázkach. Veď na takú krízu sme ako
ľudstvo pripravení neboli. Prvoradá bola
ochrana života obyvateľov.
Toto rozhodovanie bolo o to náročnejšie, že často priamo súviselo s financiami.
Čo sa týka napríklad materiálneho zabezpečenia, či už ochranných pomôcok,
dezinfekcie alebo aj priamo nákladov na
zvýšené mzdové príplatky pracovníkov
v prvej línii, museli sme si to sami nielen
financovať, ale sa aj rozhodnúť, v zmysle
čo je potrebné, koľko toho, na ako dlho...
A neboli to veru jednoduché a malicherné čísla. Svit má viac než 7,5 tisíc obyvateľov a boli dni, kedy tlak z médií pôsobil veľmi intenzívne a mohli sme ľahko
skĺznuť k nákupu napríklad ochranných
pomôcok, ktorý by bol neopodstatnený,
alebo predražený. Ale to vidíme až dnes.
Našťastie k tomu nedošlo.
Ako uplynulé tri mesiace vnímate
dnes s odstupom času a v čase pozitívnejších správ a vývoja šírenia vírusu na
Slovensku?
S odstupom času hodnotím, že som to
zvládla vďaka tímu na úrade, vďaka osobnému vkladu a zainteresovanosti mojich
kolegov. Zomkli sme sa do jedného tímu
v záujme nachádzania riešení. Konštruktívnymi rozhovormi a flexibilnými opatreniami - od šitia rúšok, zabezpečení dezinfekcie, uzatvorení zariadení sociálnych
služieb, nepretržitej hliadke pri domácej
karanténe a o mnohom ďalšom. Patrí im
moje poďakovanie.
Zaujímal by ma váš názor na opatrenia, legislatívne kroky a nariadenia
vlády. Boli podľa vášho názoru dostatočné? Alebo dostatočne rýchle? Často
sme boli svedkami verejnej mediálnej
kritiky zo strany samospráv. Ako je to
z vášho pohľadu a skúseností za uplynulé mesiace.
Vláda mohla pomôcť a viesť nás viac
a pevnejšie. Ale, uvedomujem si, že na to
mala vplyv aj celková politická situácia
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výmeny vlád a nepripravenosť na pandémiu takého rozsahu. Aj to nás prinútilo
spoľahnúť sa na vlastné sily.
Korona nezasiahla len zdravotníctvo,
ale najmä „peňaženky“. Štátnu, mestské, obecné, súkromné - všetky. V čom
ušetril a v čom šetrí Svit?
V šetrení sme začali v prvom rade od
seba. Hneď v úvode, keď sa v marci spustilo korona ohrozenie a boli avizované
nižšie príspevky od štátu pre samosprávy, sme si s hlavnou ekonómkou mesta
Ing. Korenkovou nastavili varianty úspor.
K šetreniu sme pristúpili v prvom rade
od seba - na úrade v oblasti prevádzky
a miezd. V rámci rozpočtu mesta, v každej rozpočtovej kapitole, bola uplatnená
plošne úspora 10 % . K zaujatiu stanoviska na šetrenie sme vyzvali aj mestských
poslancov a tajomníkov komisií pracujúcich pri mestskom zastupiteľstve.
Opatrenie šetrenia som vyvodila aj ja
osobne, ako primátor, voči sebe. Vzdala
som sa svojho navýšenia platu. Ústretový
krok spravili aj dva športové kluby, ktoré
v meste podporujeme v činnosti BK Iskra
Svit a FK Svit, ktorí súhlasili s krátením
dotácie. Krátenie dotácií bolo realizované aj u ostatných organizácií, na základe
schválenia mestským zastupiteľstvom.
Mnoho obyvateľov zaujíma, či sa obnoví aj kultúrno-spoločensko-športový
život v meste. Obnoví sa? Aké sú výhľady v tomto smere?
Mesto vo svojich rozhodnutiach, ktoré
sa týkajú tohto, bude v prvom rade dbať
na rozhodnutia a nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Ale už teraz viem
povedať, že mesto nebude organizátorom žiadneho podujatia, ktoré by muselo finančne zabezpečovať a dotovať,
samozrejme v záujme finančných úspor.
Pripravuje sa Tatrafest Streetbal s atraktívnym umeleckým obsadením, tradičné
preteky Horal a Horal Junior. Príjemnou
novinkou je Mini Okey leto spojené s oldies párty Jula Viršíka - Twenty five Expres. Krízový štáb mesta, ktorý je stále
aktívny, bude sledovať epidemiologickú
situáciu a v prípade potreby reagovať. Pri
všetkých podujatiach budeme organizátorov vyzývať a žiadať o dodržiavanie
nariadení v záujme zabránenia šírenia
nákazy. Verím a dúfam, že priaznivá epidemiologická situácia nám umožní na
jeseň organizovať divadelné predstavenia, koncerty v našom kultúrnom dome
a ich príjemnou podporou bude už aj
dlhšie avizované otvorenie reštauračnej
prevádzky.
Ako bola podľa vás koronakríza - jej
počiatky zvládnuté vo Svite? Zo strany
obyvateľov, inštitúcií a podobne?
Hlavne opätovne vyjadrujem svoje
veľké poďakovanie obyvateľom za ich
disciplínu a spolupatričnosť. OrganizáROČNÍK XIX. - JÚL - AUGUST 2020

cie ako miestny spolok Červeného kríža,
svitskí skauti, Mládežnícky parlament,
Centrum voľného času, ale aj ostatní, ktorí sa akokoľvek zapojili aj jednotlivci boli
tí, ktorí nám nezištne pomáhali riešiť aktuálne potreby. Moje poďakovanie patrí
aj domových dôverníkom, predsedom
SVB a ochotným občanom, ktorí sa zapojili do roznášania rozhodnutí k miestnym
daniam.
Ako súčasť vedenia mesta ste museli
robiť mnoho rýchlych krokov a rozhodnutí. Je niečo, čo by ste dnes urobili
inak, alebo sa inak rozhodli?
Určite každý obyvateľ si predstavoval
pomoc zo strany mesta inak. Napríklad
nie „podomácky“ šité rúška, nie zabezpečenie nákupu len základných potravín
dvakrát v týždni. Ale dnes s odstupom
času a s patričným nadhľadom, môžem
zhodnotiť, že rozhodnutia, ktoré padli
a boli učinené, boli adekvátne, primerané
a triezve. Som rada, že sme v mnohých situáciách nepodľahli panike a tlaku a skutočne neurobili neuvážené rozhodnutia,
ktoré by ovplyvnili a zaťažili náš rozpočet
do budúcna.
Je podľa vás niečo, čo korona zmenila v našom meste alebo na Slovensku už
nadobro?
Na Slovensku a samozrejme aj v našom meste nevynímajúc, sme my obyvatelia obozretnejší. Zvýšili sa hygienické štandardy, zvykli sme si na rúška ako
bežnú každodennú výbavu. Uvoľnením
uponáhľaného života počas krízy sme
dali prírode „zelenú“ a tá si to zaslúži.
Priniesla korona podľa vás aj niečo
pozitívne do našich životov?
Priniesla. Spomalili sme, stíšili sme sa
a mnohí aj veľa prehodnotili. Korona bola
ukazovateľ. Ukázala nám, čo má význam,
čo je podstatné a odhalila balast. A to
nielen materiálne, ale aj ľudsky, vzťahovo
a charakterovo.
Zmenila z dlhodobého hľadiska korona váš vlastný pohľad život? Nielen
pracovne, ale aj súkromne?
Veľmi by som si priala, aby sme sa naozaj poučili z toho, čo sme zažívali počas
izolácie. Aby sme sa odpútali od pripisovania dôležitosti pompéznosti. Aby sme
naše životy a pozornosť viac sústredili na
najbližšie vzťahy a nie na malichernosti
a hmotné statky. Som presvedčená, že
na základe tejto prežitej skúsenosti, sme
všetci otestovali svoje možnosti a to mi
dáva optimizmus, že to pri prípadnej ďalšej hrozbe všetci spoločne opäť zvládneme.
Chceli by ste ešte niečo povedať čitateľom na záver?
Áno, že prajem všetkým našim obyvateľom krásne slnečné leto!

Za rozhovor ďakuje Daniela Virostko

Z DIÁRA
PRIMÁTORKY
n 7. máj - Kladenie vencov pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom pri
Pamätníku padlým vo Svite.
n 15. máj - Kontrolný deň na stavbe
cyklochodníka pri ceste I/18.
n 19. máj - Stretnutie s organizátormi Svočákovho memoriálu k príprave
podujatia, na ktorom sa bude podieľať
aj Mesto Svit.
n 25. máj - Stretnutie so zástupcami
iniciátorov petície proti hluku z diaľnice a železnice v meste.
n 26. máj - Pracovné stretnutie so starostami okolitých obcí na tému spolupráce pri rozvoji našej lokality.
n 27. máj - Účasť na zasadnutí Správnej rady Regionálnej agentúry PSK,
o možnosti využitia pripravovaných
projektov z EÚ pre naše mesto.
n 1. jún - Návšteva na oboch základných školách pri príležitosti obnovenia
vyučovania v školách.
n 3. jún - Stretnutie pracovnej skupiny, ktorá analyzuje rozsah a činnosti
Technických služieb a Bytového podniku s cieľom prepojenia spoločností.
n 4. jún - Stretnutie s organizátormi
podujatia Horal a Horal Junior 2020.
n 9. jún - Kontrolný deň na stavbe
Domu smútku a odovzdávanie objektu do správy Technických služieb Svit.
n 15. jún - Zasadnutie Mestskej rady.
n 16. jún - Stretnutie spoločnosti SPP
a vedenia mesta o možnosti využívania lokality Štrkovisko.
n 17. jún - Zasadnutie komisie k problematike bezpečnosti prevádzky detských ihrísk v meste.
n 18. jún - Stretnutie so zástupcom
spoločnosti Antik k pripravovanej spolupráci aplikácie bikesharingu – tzv.
zdieľania bicyklov.
n 24. jún - Otvorenie nových zrekonštruovaných priestorov Centra voľného času a zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
n 26. jún - Účasť na rokovaní Komory
miest v Sliači.
n 26.-27. jún - Pomoc pri odstraňovaní následkov škôd po prietrži mračien.
n 30. jún - Účasť na slávnostnom
ukončení školského roka v Základnej
škole na Komenského ul.
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Čo robiť ak máte v bytovom dome neplatiča? (I. časť)

Vlastníci neplatia správcovi,
ale sebe navzájom
Vlastníci bytov a nebytových priestorov tvoria komunitu, ktorá ovplyvňuje
životný komfort každého jedného z jej
členov. Týka sa to kvality susedských
vzťahov, vzájomného ovplyvňovania
rozhodnutiami na schôdzach a zhromaždeniach o obnove a modernizácií, energetických otázkach, ale aj o finančnej
kondícií bytového domu. V zmysle § 13
bytového zákona (zákon č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov) „je s vlastníctvom bytu a nebytového priestoru v dome nerozlučne spojené
spoluvlastníctvo spoločných častí domu,
spoločných zariadení domu, príslušenstva a spoluvlastníctvo alebo iné spoločné práva k pozemku“, v zmysle ktorého je
nevyhnutné si uvedomiť, že vlastníctvo
bytu je síce individuálne a výhradne súkromné, avšak je s ním automaticky spojené spoluvlastníctvo výťahu, schodištia,
všetkých balkónov, celého obvodového
plášťa a iných častí a zariadení. Z tohto
princípu vychádza aj inštitút vzájomnej
platobnej povinnosti podľa bytového
zákona, v zmysle ktorého „úhrady za plnenia sú vlastníci bytov a nebytových
priestorov v dome povinní mesačne
vopred uhrádzať na účet domu v banke do fondu prevádzky, údržby a opráv
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a úhrady za plnenia“. Ak je teda v bytovom
dome vlastník, ktorý si túto povinnosť
neplní, nie je dlžníkom správcu bytového
domu alebo spoločenstva vlastníkov, ale
je dlžníkom všetkých ostatných vlastníkov v celom bytovom dome.

v bytovom dome takýto postup nerealizuje, odporúčam zistiť dôvody a vykonať nápravu. Ide o financie samotných
vlastníkov a v praxi je zo strany správcu
a spoločenstva často krát tento krok opomenutý.

Ako sa vlastník bytu dozvie
o tom že mu niekto z bytového
domu dlhuje?

Čo robiť ak dlžník
aj tak dlh neuhradí?

To, či je niekto z vlastníkov dlžníkom,
je možné si preveriť nahliadnutím do
spoločného výpisu z bankového účtu
priamo u správcu kedykoľvek a neobmedzene, alebo na pobočke banky, ktorá
vedie bankový účet, a to za šesť mesiacov
spätne bezplatne v zmysle § 38 zákona
o platobných službách. Správca alebo
predseda spoločenstva nie je oprávnený
zabrániť vlastníkovi nahliadnuť do výpisu z dôvodu ochrany osobných údajov.
Ako už bolo uvedené vyššie, ide o financie samotného vlastníka a nie správcu
a v tomto duchu je podávané aj každé
stanovisko samotným Úradom na ochranu osobných údajov.

Zverejnenie dlžníkov
s dlhom nad 500 €
Bytový zákon umožňuje v zmysle § 9
ods. 3 „správcovi alebo spoločenstvu na
účel ochrany majetku vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú
úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv
domu a na úhradách za plnenie aspoň
500 eur“ v určitom rozsahu. Toto právo
je silnou pákou na dlžníkov a pokiaľ sa

Typickým postupom na Slovensku je
najskôr sa na súdne konania spoliehať
ako jedinú možnosť a následne sa na
súdne konania sťažovať ako na neefektívne a zdĺhavé. Áno, priemerná dĺžka súdneho konania v občianskych veciach je
viac ako 20 mesiacov, čo nie je vôbec potešujúce číslo. Správcovia a spoločenstvá
však majú pri vymáhaní nedoplatkov
úplne iné postavenie vďaka legislatívnym možnostiam a v spolupráci s nami sa
naši klienti dostali do stavu, v ktorom nie
je vôbec potrebné riešiť súdne konania
a exekúcie. Šetríme tak náklady na súdne
poplatky, poplatky na právne služby, ale
hlavne administratívu a čas.
Do akej miery sa vlastníci bytov a nebytových priestorov „preberú“ zo stavu,
že je o ich nedoplatky postarané, ponechávam na ich uvážení. Chcel by som
však apelovať na samotných vlastníkov
bytov, ktorí mnoho krát nevedia ako je
možné operovať s dlžníkmi a ktorých
správca často vo dverách otočí s odpoveďou „my to máme poriešené dobre“. No
rád by som si status myšlienky „dobre“
preveril, nakoľko je naša skúsenosť s určitými správcami úplne iná.

JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD
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Na odpustovej slávnosti
si pripomenuli „dedičstvo otcov“

Na sviatok sv. Cyrila a Metoda 5. júla sa
vo farnosti sv. Jozefa robotníka vo Svite,
časti Pod Skalkou, uskutočnila odpustová slávnosť ku cti sv. Cyrila a Metoda.
Hlavným kazateľom a celebrantom bol
vdp. Ľubomír Hromják, ktorého privítal
miestny farár vdp. Štefan Vitko. Kazateľ
sa veriacim prihovoril netradične otázkami o tom, či a nakoľko poznáme život
svätých vierozvestov, ich žiakov a dielo.
Kriticky poznamenal, že i keď sa hlásime
v preambule Ústavy SR k odkazu svätcov,
vieme o ich pôsobení len toľko, koľko
sme si boli schopní zapamätať zo škol-

ských lavíc a to je pre živú vieru, ktorá má
byť svetlom v dnešných časoch, málo.
V príhovore poukázal na známe „dedičstvo otcov“, ktoré sme povinní prehlbovať a zveľaďovať okrem modlitieb a rozširovaním úcty, napríklad aj tým, že ulice
našich miest, obcí, ich námestia, alebo
krstné mená, budeme pomenovávať po
sv. Cyrilovi a Metodovi.
Pri odpustovej slávnosti účinkoval
miešaný chrámový zbor Laudamus, ktorý
pod vedením dirigenta Petra Čapó opäť
ukázal svoju originalitu a precíznosť.
Úvod omše patril chválospevu „Radujme
sa všetci“, ktorý, rovnako ako ordinárium,
zaznel v úprave Dušana Billa.
Počas sv. omše zazneli okrem iných
skladieb aj starosloviensky „Otče náš“
autora Tovačovského a v rámci krátkeho
koncertu si prítomní mohli vypočuť diela autorov W. A. Mozarta „ Jubilate Deo“,
Bortnjanského „Cheruvimskaja“, Palku:
„Tak bowiem Bóg“, ale aj známe diela
v úprave Dušana Billa „Bože, čos ráčil
slovenskému ľudu“, chrámovú pieseň
o sv. Cyrilovi a Metodovi „Duša kresťanská zvelebuj Boha“. Záver koncertu patril Canthus Catholici a piesni „Hospodin,
mojim pastierom bude“.
Svätí Cyril a Metod orodujte za nás!
František Drozd, Svit

V SKRATKE
Reštaurácia v dome kultúry ožije
Dobrou správou je, že nájomca
reštauračných priestorov v Dome kultúry vo Svite intenzívne pracuje na
procesoch súvisiacich s otvorením
prevádzky. Presný termín zatiaľ nie je
známy, keďže závisí od viacerých faktorov, ale obyvateľov budeme o presnom termíne otvorenia informovať
všetkými dostupnými prostriedkami.

Dom smútku finišuje
Práce na rozsiahlej rekonštrukcii
Domu smútku sú v pomyselnej cieľovej rovinke. Priestory získajú nielen
dôstojný a príjemný vzhľad, ale aj
nové a funkčné zariadenia potrebné
k efektívnej a dobre slúžiacej prevádzke. Priestory sú už odovzdané do správy Technických služieb a prebiehajú
v nich dokončovacie práce.

Bezplatná advokátska poradňa
je k dispozícii dvakrát mesačne
Bezplatné poskytovanie právnych
služieb (konzultácií, poradenstva) advokátskou kanceláriou JANČI & Partners sa uskutočňuje v priestoroch Mestského úradu Svit a to vždy v prvý a tretí
štvrtok v mesiaci. V prvý štvrtok je to
v čase od 9.00 h do 11.00 h a tretí štvrtok od 13.00 h. do 15.00 h. Pre každého
záujemcu, ktorý využije túto službu, je
zabezpečených maximálne 30 minút.
V poskytovaní bezplatných právnych
služieb nie je zahrnuté vypracovávanie
právnych stanovísk, právnych dokumentov, prípadne iných podaní.

Pošta skrátila otváracie hodiny
Pošta vo Svite oznámila, že počnúc
1. júlom 2020 nastala zmena otváracích hodín nasledovne: Pondelok, utorok, štvrtok a piatok: od 8.00 - 16.00 h;
streda: od 8.00 - 17.00 h; sobota, nedeľa: zatvorené.

0-eurová bankovka
sa pomaly dopredáva
Suvenírová bankovka s podobizňou Jana Antonína Baťu, ktorá bola
vydaná v decembri minulého roka
potešila nejedného zberateľa. Táto
bankovka bola vyrobená v náklade
9 tisíc kusov a jej dotlač nie je možná.
Viac než polovica nákladu sa predala hneď v závere roka 2019 a zvyšok
sa postupne dopredáva. K dispozícii
je stále v podateľni mestského úradu
v cene 3 € za kus. Ak ste si ju ešte nestihli zadovážiť, urobte tak, kým sa jej
predaj definitívne ukončí.
ROČNÍK XIX. - JÚL - AUGUST 2020
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Namiesto mandolíny klarinet...

Janka Dobáka v našom malom meste netreba starším obyvateľom asi
zvlášť predstavovať. Milý pán s úsmevom na tvári, tichý, nenápadný, hudobník telom i dušou, no hlavne srdcom. 21. júna oslávil najstarší člen Dychovej hudby Sviťanka krásne životné jubileum.
Keď DH Sviťanka v roku 1967 oslavovala 25. výročie od svojho založenia,
vtedajší kapelník Vojtech Markus Janka
Dobáka opisuje ako veľmi skromného,
no vzorného a svedomitého pracovníka,
ktorý je v kolektíve svojich spolupracovníkov veľmi obľúbený a vedúci sú s jeho
prácou spokojní. Vo svojom voľnom
čase navštevoval hudobné krúžky v závodnom klube a to v dychovej hudbe,
v estrádnom orchestri, v Jazze Závodný
klub (ďalej ZK), v súbore Jánošík, kde
účinkoval ako výborný hudobník. Jeho
dobré povahové vlastnosti ako i vzťah
k hudbe sa nezmenili i napriek tomu, že
navštevoval večernú školu. Pravidelne
chodil na skúšky a účinkoval na vystúpeniach. Ako mladý hudobník mal zásluhu
aj na výučbe mladých hudobníkov pri ZK,
ktorých bol vedúcim do roku 1959.
A ako si spomína na svoje hudobnícke
začiatky náš Janko po rokoch? Načrime
do spomienok: „Keď si spomínam na svoje začiatky, prvé muzikantské kroky boli
v Turčianskom Martine, kde som nastúpil

ako učeň - modelár do závodu Kriváň,
neskôr známy ako Turčianske strojárne
Martin. Písal sa rok 1950 a na podnet
triedneho učiteľa sa zakladal Tamburášsky súbor, do ktorého som sa prihlásil na
mandolínu. Na prvej skúške sa rozdávali
nástroje a keďže som prišiel neskoro, ostal voľný už len klarinet, ktorý som zobral
s nevôľou. Pán učiteľ, ktorý bol huslistom,
žiaľ nevedel techniku hry na klarinet, no
daroval mi školu hry na tento nástroj, ktorý neskôr predurčil moje ďalšie smerovanie. Začal som sa na ňom učiť hrať ako
samouk. Hral som a darilo sa mi. V roku
1952 ma k sebe zobrala Martinská dychová hudba, ktorú viedol pán Hanták a pod
svoj patronát ma prichýlil výborný klarinetista pán Pokorný. Týmto dvom pánom
za veľa ďakujem ešte aj dnes.“

Svoju hudobnú stopu
zanechal na rôznych miestach
„2. júna v roku 1953, kedy prišla okrem
iného zmena peňazí, som nastúpil do
firmy Chemosvit ako modelár. Po dvoch

týždňoch som nastúpil do Dychovej hudby - ZK ROH, do ktorej ma prijímali pán
Šimička a pán Markus a to v krásnej baletnej miestnosti bývalého Spoldomu. Tam
sa vtedy nachádzala skúšobňa. Bol som
prijatý. Mimo dychovky som účinkoval
aj v Tanečnom orchestri ZK, ktorý viedol
pán Šimička do roku 1974. Občas som
hrával v ľudovej hudbe, v sláčikovom orchestri so spevákmi súboru Úsmev, ale
veľmi rád som hrával aj v kaviarni Spoldomu s pánom Šivecom a Šimičkom.
Po odchode pána Ondreja Sojáka som
prevzal funkciu archivára. V roku 2010
uplynulo 57 rokov, odkedy som sa stal
členom dychovej hudby. Z toho boli ešte
dva roky vojenskej služby, kde som hrával
v Tanečnom orchestri armádneho klubu
a tiež v ľudovej hudbe. Za tie roky bolo
nespočetné množstvo vystúpení, z ktorých hodno spomenúť nezabudnuteľné
rozhlasové nahrávky, vystúpenia doma
ale i v zahraničí – Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Česko, Rakúsko, Nemecko. Často
sme hrávali pre hotelových hostí v tatranských strediskách. Mojím posledným
nástrojom, ktorým som vo svojej osemdesiatke ukončil pôsobenie v DH Sviťanka, bol Es-klarinet.“
25. júna 2020 sme boli nášho najstaršieho člena potešiť, ako už ináč, kyticou
tónov známych starých melódií. Akcia
bola neohlásená. Janka s manželkou sme
teda doma nenašli. Ale keďže dychovka
je pojazdné a rýchlo mobilné hudobné teleso, tak sme ich našli na záhradke
a za krásneho júnového podvečera sme
nášmu jubilantovi zahrali vonku.
Milý náš Janko, prajeme Ti hlavne veľa
zdravia a lásku v rodinnom kruhu. I keď
medzi nás už kvôli svojmu veku nechodíš,
vedz, že sme na Teba nezabudli. Ďakujeme,
že si sa aktívne podieľal mnohé roky na
tom, aby DH Sviťanka fungovala a tak reprezentovala nielen firmu Chemosvit ale aj
naše mestečko.
Mgr. Vladimír Andraš
kapelník DH Svit

Vyčarovali
čokoládový les
Skauti a Únia žien Pod Skalkou pripravili 6. júna, pri dodržaní všetkých nariadení, ten najkrajší deň
v čokoládovom lese s rozprávkovými
bytosťami pre naše deti. V lese našli
golden ticket a v súťažiach zbierali
body. Samozrejme, všetci boli odmenení. Poďakovanie patrí obom
organizáciám za skvelú organizáciu
a pomoc.
red
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Z rokovania zastupiteľstva
Na 16. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Svit, ktoré sa konalo
24. júna sa venovali poslanci programu pozostávajúcemu z 24 bodov. Bolo to zároveň
posledné riadne stretnutie zastupiteľstva
pred letnou prestávkou. Úvod už tradične patril správe o vykonaných kontrolách
a stavu plnenia uznesení v podaní hlavného kontrolóra mesta Jozefa Mezovského. Nasledovali odpovede na interpelácie
z predošlého zasadnutia.
K otázke Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Svit na výstavbu
petangového ihriska bola prednesená
odpoveď v zmysle, že v súčasnosti sa plánuje zabezpečiť projektová dokumentácia
oddychovo-relaxačnej zóny v areáli DOS.
Pri realizácii tejto dokumentácie by bolo
možné zahrnúť toto ihrisko do projektu. Pri
Centre voľného času by bolo možné zriadiť
takéto ihrisko, ale len v priestore medzi živým plotom a budovou malej telocvične
Iskra arény. Veľká plocha by totiž mala ostať
voľná pre prípadné podujatia mesta, alebo
ihrisko by sa na tejto ploche mohlo zriadiť
pred samotnou hrou len opáskovaním bez
stavebných úprav. Čo sa týka samotnej realizácie, v rozpočte nie sú schválené finančné prostriedky na vybudovanie akéhokoľvek športoviska, je to ale asi vec stanovenia
priorít mestským zastupiteľstvom.
Ďalšou otázkou bolo, čo v prípade, že
nedôjde k celkovému ústupu vírusu COVID-19 a príde k jeho vráteniu. Ako bude
vyzerať starostlivosť o seniorov zo strany
mesta, najviac ohrozenej skupiny občanov
nad 65 rokov? V odpovei zaznelo, že situáciu bude mesto vyhodnocovať na základe
opatrení Úradu verejného zdravotníctva.
Zo strany mesta budú určite opäť zabezpečené nákupy potravín a spotrebného
tovaru vrátane donášky stravy. Zároveň sa
mesto predzásobilo ochranou dýchacích
ciest - rúškami zo Štátnych hmotných rezerv zdarma v počte 6 500 ks.
Témou bolo aj to, ktoré organizácie a aké
činnosti mieni mesto v najbližšom období
aj v súvislosti s finančným zabezpečením
podporovať? Odpoveďou je, že mesto Svit
naďalej podporuje kluby dôchodcov vo
Svite, ktoré o to požiadali a to priamo cez
rozpočet mesta či už prostriedkami na materiálne vybavenie, ako aj akcie týchto klubov. Čo sa týka občianskych združení, ktoré
združujú seniorov, tam je možné poskytnúť
dotáciu. Výška dotácie je odporúčaná komisiou a zohľadňuje aktuálne disponibilné
zdroje mesta, ktoré sú však v tomto roku
značne obmedzené. V dôsledku mimoriadnej situácie, vyhlásenej vládou SR z dôvodu
šírenia ochorenia COVID-19, muselo vedenie mesta pristúpiť k úsporným opatreniam, ktoré súvisia s avizovaným znížením
ROČNÍK XIX. - JÚL - AUGUST 2020

príjmov z podielových daní (215 tis. €).
Aby bolo možné znížiť ekonomický dopad
pandémie na rozpočet mesta, bolo nevyhnutné obmedziť výdavky mesta (šetrenie
10% položiek nákupu tovarov a služieb)
a prehodnotiť aj výšku dotácií (poskytnutie
dotácií vo výške 2/3 pôvodne schválených
dotácií).
V rámci interpelácií bola položená otázka, kedy sa počíta s využívaním komunitnej miestnosti v budove mestského úradu
a s akými hygienickými opatreniami? Komunitná miestnosť je po sprístupnení
vnútorných priestorov budovy MsÚ už
všetkým komunitám k dispozícii s obmedzením podľa nariadenia hlavného hygienika (prekrytie nosa a úst, dezinfikovanie
si rúk, obmedzený počet na zabezpečenie
bezpečného odstupu a podobne). Naďalej
po otvorení miestnosti je potrebné vychádzať z opatrení ÚVZ SR.
Ďalšou interpeláciou bol dopyt na to,
kedy budú vo Svite k dispozícii veľké kontajnery na zber nepotrebných vecí od občanov, lebo hroziace nelegálne skládky v okolí mesta nasvedčujú, že občanom chýbajú.
Odpoveď pripravil Juraj Kostroš, dočasne
poverený vedením Technických služieb
a to, že rozmiestnenie veľkoobjemových
kontajnerov (VOK) na území mesta bolo
z titulu preventívnych opatrení v čase koronakrízy zrušené, aby sa zamedzilo zhromažďovaniu sa občanov v okolí týchto kontajnerov a vytváraniu neporiadku. Podal
informáciu, že nepotrebné veci (objemový
odpad, elektro odpad, plasty a papier) môžu
obyvatelia odovzdať každý pracovný deň
od 7:00 do 15:00 hod. bezplatne v areáli
zberného dvora TS Svit. Vznik skládok je monitorovaný v spolupráci s hliadkami mestskej polície a aj vďaka informáciám od občanov. Momentálne nie je evidovaný zvýšený
počet nelegálnych skládok. Práve naopak,
v rámci dobrovoľníckych akcií združenia
OZ Športuj srdcom pod vedením Martina
Svočáka klesá počet skládok. Aj touto cestou sa im vyjadruje poďakovanie a vôľa naďalej spolupracovať pri likvidácii a odvoze
vyzbieraného odpadu. Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na území mesta je plánované podľa schváleného harmonogramu v jesenných mesiacoch.
Poslanci jednohlasne schválili návrh
všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2020
o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach zriadených Mestom
Svit. Týmto návrhom dôjde k navýšeniu príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole, Základnej umeleckej škole, ako
aj výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v Centre voľného času. Dôvodmi,

pre ktoré bolo nevyhnutné pristúpiť k navýšeniu týchto príspevkov sú najmä tieto:
n od 1. 1. 2019, 1. 9. 2019 a 1. 1. 2020 došlo
k zákonnému navýšeniu miezd pedagogických aj nepedagogických zamestnancov
materských a základných škôl a CVČ;
n postupné zvyšovanie cien tovarov
a služieb spôsobuje zvýšenie nákladov na
samotnú prevádzku škôl a školských zariadení, celkový nárast cien a nákupov, vzhľadom na potrebu neustálej modernizácie
materiálno - technického zabezpečenia
školských zariadení modernou didaktickou
technikou a pomôckami;
n novelou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje štát
dotáciu na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa na zabezpečenie obeda
a iného jedla v materskej škole a v základnej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje
posledný ročník materskej školy alebo základnú školu. Dotácia sa poskytuje v sume
1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti
v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Dotačná
podpora platí pre materské školy od 1. 1.
2019 a v základných školách od 1. 9. 2019;
n mesto každoročne vynakladá zo svojho rozpočtu významný objem finančných
prostriedkov na opravy a bežnú údržbu
objektov základných a materských škôl
a bezodkladne rieši havarijné situácie.
Okrem bežnej údržby, každý rok rieši aj
nové investície do objektov a ostatných
priestorov základných a materských škôl;
n postupné zvyšovanie pedagogickej odbornosti pedagógov materských škôl a ZUŠ
kontinuálnym vzdelávaním spôsobuje každoročne nárast ich miezd.
Cieľom je zabezpečiť ďalšie zvyšovanie
kvality činnosti škôl a školských zariadení z hľadiska ich prevádzky, bezpečnosti
a ochrany zdravia i primeraného komfortu.
Výšky príspevkov platné od 1. 9. 2020 sú:
Za pobyt dieťaťa v materských školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svit
prispieva zákonný zástupca na čiastočnú
úhradu výdavkov mesačne takto:
n za pobyt dieťaťa s celodennou alebo poldennou výchovnou starostlivosťou do dovŕšenia 3 rokov veku sumou 60,00 €;
n za pobyt dieťaťa s poldennou výchovnou starostlivosťou od 3 rokov veku sumou
15,00 €;
n za pobyt dieťaťa s celodennou výchovnou starostlivosťou od 3 rokov veku sumou
18,00 €;
Výška príspevku v základnej umeleckej
škole na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej
pokračovanie na strane 8
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škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Svit mesačne:
n zákonný zástupca žiaka od 5 do 25 rokov
veku za: a)prípravné štúdium 5,00 €; b) individuálnu formu štúdia 10,00 €; skupinovú
formu štúdia 7,00 €;
n Zákonný zástupca žiaka od 5 do 25 rokov
veku za každý ďalší predmet: a) v individuálnej forme štúdia 15,00 €; b) v skupinovej
forme štúdia 10,00 €;
n Dospelá osoba nad 25 rokov veku:
a) v individuálnej forme štúdia 35,00 €;
b) v skupinovej forme štúdia 25,00 €.
Výška príspevku na činnosť centra voľného času na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou centra voľného času
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svit prispieva zákonný zástupca:
n a) dieťaťa, žiaka základnej školy, žiaka
strednej školy v športovom záujmovom
útvare hokejbal, judo a plávanie ročne sumou 45,00 €; b) dieťaťa, žiaka základnej
školy, žiaka strednej školy v ostatných záujmových útvaroch ročne sumou 28,00 €;
n žiaka základnej a strednej školy so vzdelávacím poukazom ročne sumou 12,00 €;
n dieťaťa mladšieho ako 5 rokov mesačne
sumou 10,00 €;
n dospelá osoba do 30 rokov s príjmom
mesačne sumou 9,00 €;
n dospelá osoba do 30 rokov bez príjmu
mesačne sumou 3,50 €;
n dospelá osoba staršia ako 30 rokov mesačne sumou 10,00 €.		
Na činnosť centra voľného času uhrádza
zákonný zástupca dieťaťa, žiaka a osoba do
30 rokov veku s trvalým pobytom mimo
územia mesta Svit, okrem príspevku podľa ods. 1) a 2), aj ročný príspevok vo výške
88,80 € s výnimkou zákonného zástupcu
dieťaťa a osoby do 30 rokov veku s trvalým
pobytom v zmluvne dohodnutej obci, ktorá prispieva mestu Svit v plnej výške tejto
sumy. V prípade, že obec prispieva iba na
časť tejto sumy, rozdiel dopláca zákonný
zástupca dieťaťa. To neplatí pre členov záujmového útvaru (krúžku) Mládežnícky
parlament.
Schválený bol aj návrh na doplnenie VZN č. 2/2020 - o miestnych daniach
a poplatku, ktorý určuje sadzbu dane za
osobitné užívanie verejného priestranstva za každý, aj začatý m2 a každý aj začatý deň umiestnenia letnej terasy v sume
0,123 €/m2/deň. Doplnenie sadzby za prenájom letných terás zefektívni a zjednoduší
proces spoplatnenia letných terás v meste
a to vzhľadom na nedisciplinovanosť vlastníkov prevádzok, ktorí si zriadia letnú terasu bez predchádzajúceho súhlasu a zmluvného vzťahu s vlastníkom pozemku, t.j.
mestom. V zásadách hospodárenia je možnosť uzatvoriť nájomnú zmluvu na zriadenie terasy za stanovené minimálne nájomné
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45,- €/m2/rok, čo zodpovedá sume 0,123 €/
m2/deň. Miestnu daň za umiestnenie letnej
terasy je možné vyrubiť aj spätne.
Poslanci odhlasovali aj schválenie nového znenia VZN č.7/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk spolu
s cenníkom.
Zelenú dostali rozpočtové opatrenia na
viaceré projektové dokumentácie a rekonštrukcia Lávky pre peších a cyklistov pri
I/18, nakoľko rekonštrukcia tohto chodníka
bola už ukončená, ale v projekte nebola
zahrnutá táto lávka. Na základe statického
posudku je potrebná jej oprava v predpokladanej hodnote 25 tis. €.
Schválená bola aj zmena termínu vyplatenia a výšky dotácií športovým, kultúrnym
a spoločenským organizáciám. Dotácie pre
rok 2020 boli znížené o 1/3 a vyplatené
budú v dvoch častiach: 1/2 v termíne do
30.6.2020 a 1/2 v termíne do 31.8.2020.
Klub plastikových modelárov a Spevácky
zbor Laudamus sa pre tento rok svojej dotácie vzdali. Rovnako dotácie Komisie zdravotnej, sociálnej a bytovej boli schválené vo
výške 2/3 oproti pôvodným návrhom pred
pandémiou koronavírusu.
Zbor prerokoval aj niekoľko majetkovoprávnych vysporiadaní a prenájmov.
Zastupiteľstvo sa hlasovaním zhodlo aj
na vyhlásení verejnej obchodnej súťaže
č. 6/2020 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit. Prednosta MsÚ vysvetlil, že
Mesto Svit je vlastníkom pozemkov tvoriacich vodné plochy vzniknuté po ťažbe štrkopieskov s cieľom toto územie zveľaďovať,
chrániť a zhodnocovať. Okrem povinnosti
udržiavať a užívať majetok ho majú chrániť,
aby sa predišlo jeho poškodeniu či zničeniu.

Interpelácie
V. Zentko interpeloval niekoľkokrát:
- konštatoval, že dom kultúry, ako budova reprezentuje každé mesto a námestie je
vizitkou stavu samosprávy pre domácich
a cezpoľných. V súčasnosti vyzerá vstup do
DK - časť námestia J. A. Baťu zanedbane.
Rozpadávajúce sa schody, opadané tabule
obkladu a z podsvietenia ostali len trčiace
nebezpečné káble. Interpeloval na správcu
námestia a Technický úsek mesta Svit, aby
vyriešili tento zlý stav.
- na oddelenie životného prostredia, aby
vyzvali správcu toku rieky Poprad a Mlynica na urýchlené vykosenie úseku katastra
mesta Svit, pretože porast zasahuje do cyklochodníka, čo predstavuje nebezpečenstvo nielen pre cyklistov.
- na prehodnotenie vybudovania retardéra na cyklochodníku, ktorý by mohol zvýšiť bezpečnosť na križovatke ulice
Jilemnického a cyklochodníka pri moste
ku nábrežiu Jána Pavla II.
- pilotný záhon s vysadenou mestskou
lúkou na ulici Štúrova pri fitnescentre bol
navrhnutý komisiou VŽPAaA ako moderné

riešenie správy a údržby mestskej zelene.
No aj samotná mestská lúka musí byť kultivovaná podľa odporúčaní, aby sa vyhlo nežiaducemu prerasteniu invazívnych druhov
a podporil sa rast bylín a kvetín z výsadbového materiálu. Preto žiadal TS na údržbu
mestskej zelene, aby prerastený záhon prepleli a dvakrát ročne pokosili. Odpovede
žiadal doručiť písomne.
E. Kačmarčíková sa opýtala, kedy TS
dozametajú komunikácie a dokosia trávnaté plochy vo Svite, pretože sú pokosené
nerovnomerne. J. Kostroš odpovedal, že sa
zametá ručne, pretože TS majú pokazený
mechanizmus. Ohľadom kosby, vysvetlil, že
momentálne veľa prší, tráva rastie rýchlo.
Keď je to možné, tak sa pokúšajú kosiť.
- tlmočila požiadavku občanov, ktorí chodia peši po novom chodníku pri
1/18 o osadenie pár lavičiek na oddych.
K. Štinčíková odpovedala, že lavičky neboli
súčasťou projektu a nie je možné do neho
zasiahnuť.
- upozornila na to, že na parkovisku pri
Bille stoja taxíky na parkovných miestach
pre imobilných. D. Vojsovičová požiadala
Mestskú políciu o preverenie

Diskusia
E. Kačmarčíková sa opýtala, prečo sa
kosí tak, že v tráve sa pokosia len pásy
a okolo stromov ostáva naďalej vysoká tráva a kosba sa nechá nedokončená. Upozornila na to, že pri Dome kultúry sú opadané
dlaždice a nevytrhaná burina v záhonoch
a vyzerá to neesteticky. D. Vojsovičová požiadala TS, aby záhon vypleli a udržiavali.
J. Kostroš zhodnotil kosbu a vysvetlil, že
typy mechanizmov na kosenie sú rôzne.
S niektorými je možné vykosiť len rovné
plochy, svahy kosia zas iné druhy mechanizmov. Nedá sa to zosynchronizovať kvôli
rôznej rýchlosti a drobné dokášanie je oveľa
pomalšie. M. Bezák si myslí, že nie je v možnostiach TS dostatočne vykosiť celé mesto.
Navrhol osloviť nejaké organizácie, či by sa
do kosenia nezapojili aj oni. Požiadal, aby
mesto vyzvalo povodie Bodrogu a Hornádu o vykosenie brehov rieky Poprad aspoň
dvakrát ročne. D. Vojsovičová odpovedala,
že výzvu zabezpečíme cez oddelenie životného prostredia
J. Bobulová sa opýtala, prečo TS zbierajú
papier takým spôsobom, že jeden deň pozbierajú okolo zberných nádob a vyprázdnia polovicu kontajnera na papier a potom
prídu ešte druhýkrát. Nie je rentabilnejšie,
aby sa vyviezol papier naraz? J. Kostroš informoval o určitých zmenách v objemoch
hromadiacich sa odpadkov aj druhotných
surovín, ktoré sú súčasťou separovaného
zberu. Len pri zbere papiera za posledné tri
mesiace sa objem navýšil. Najprv to bolo 6,
pokračovanie na strane 13
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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prenášanýmiklik

M

Prisatého
kli
9
čo najrýchlejšie
o

kliešťa buďte opa

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Žiačky ZŠ Komenského
absolvovali náročnú expedíciu
Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu je názov medzinárodného projektu rozvoja mládeže, ktorý u mladých

buduje cieľavedomosť, organizačné
schopnosti či schopnosť spolupracovať
v tíme. Žiaci najprv tri, až šesť mesiacov

„obyčajne NEOBYČAJNÉ veci“

Súkromná základná umelecká škola Fantázia aj školský rok 2019/2020
ukončila výstavou výtvarného odboru pod názvom „obyčajne NEOBYČAJNÉ veci“. Bol to v poradí už piaty ročník výstavy Maľujeme s Fantáziou, kde
sa prezentovali všetci žiaci navštevujúci výtvarný odbor.

Dňa 15. júna sa konala vernisáž, ktorá otvorila výstavu trvajúcu do 26. júna.
Hudobný úvod patril pani učiteľke
Bc. Monike Piekielnickej, DiS. art.
Návštevníci si mohli kreatívne výtvarné práce našich malých umelcov pozrieť
v priestoroch nad poštou vo Svite od 9.00
do 17.00 h.
Témou výstavy boli „obyčajne Neoby-
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čajné veci“, ktoré nás obklopujú a veľakrát si ani neuvedomujeme koľko obyčajných vecí je v skutočnosti neobyčajných.
Žiaci tvorili na túto tému aj počas uzatvorenia škôl, teda doma a učitelia im
na diaľku pomáhali. Touto novou formou
dištančného vyučovania, teda vyučovania na diaľku, vytvorili učitelia vyše 150
výučbových videí a fotopostupov, ktoré

pracujú na svojich cieľoch v oblasti dobrovoľníctva, športu a talentu a následne
sa ako skupina zúčastňujú viacdňovej expedície v prírode v neznámom prostredí.
Štyri žiačky 9. ročníka ZŠ Komenského
- Viktória Bodnárová, Tatiana Šalingová,
Daniela a Ema Enekešové sa v júni zúčastnili a úspešne ukončili svoju kvalifikačnú
expedíciu. Táňa a Viktória tak už v mladom veku dosiahli striebornú úroveň, zatiaľ čo Ema a Daniela dokončili bronzovú.
Museli zvládnuť trojdňovú expedíciu Malými Karpatami, ktorú si sami naplánovali.
Nocovať museli v stanoch a počas celého
trvania si nemohli nič kúpiť, či využívať
digitálne technológie. Všetky veci si nosili
so sebou v ruksakoch, jedlo si pripravovali na prenosnom variči. A to všetko zvládli
za mimoriadne nepriaznivého počasia,
keď im počas troch dní takmer neustále
pršalo. Dievčatá však všetko zvládli a na
jeseň budú reprezentovať školu na slávnostnej ceremónii odovzdávania Medzinárodnej ceny vojvodu z Edniburghu.
PaedDr. Slávka Slivková
si mohli návštevníci výstavy pozrieť vo
videoprojekcii na výstave.
Návštevníci mohli tiež vidieť približne
300 výtvarných prác, z ktorých časť tvorili
aj absolventské práce žiakov. Žiaci vytvorili práce rôznymi technikami ako kresba,
maľba, grafika, keramika a priestorové
práce. Súčasťou výstavy bol aj interaktívny kútik, kde bolo možné vytvoriť svoju
masku, resp. rúško a umelecky ho dotvoriť. Počas výstavy si návštevníci vytvorili
takmer 100 rúšok a popoludní si mohli
vypočuť koncerty jednotlivých tried hudobného odboru.
Súčasťou výstavy bola aj výtvarná súťaž, kde boli ocenené práce z karanténneho obdobia.
Ocenení žiaci v jednotlivých kategóriách - kategória PŠ: 1. miesto Viktor Lucas Kováč, 2. miesto Emma Dorniaková,
3. miesto Laura Šimeková. 2. Kategória:
1. miesto Zuzana Pavlicová, 2. miesto Vanesa Bujňáková, 3. miesto Jakub Spišák.
3. kategória: 1. miesto Martin Dikant,
2. miesto Gréta Smatanová, 3. miesto Natália Stasová. 4. kategória: 1. miesto Laura
Graňáková, 2. miesto Lea Michalidesová,
3. Laura Kubovová. 5. kategória: 1. miesto
Kristína Šebestová, 2. Ema Mindalová,
3. miesto Kristína Šebestová.
Ďakujeme všetkým návštevníkom, že
prišli podporiť našich mladých umelcov.
Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. Martine Dikantovej, Mgr. Lenke Orolínovej
za vedenie žiakov a inštalovanie výstavy. Osobitné poďakovanie za pomoc
a podporu patrí J. Bobulovej, M. Šutákovej a L. Kralinskému a samozrejme našej
pani riaditeľke Viere Piekielnickej.
Anna Vnenčáková
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Záver školského roka
v podaní SZUŠ Fantázia

Tak a je to tu. Pre niekoho nečakaný a pre niekoho očakávaný. KONIEC.
V júni už tradične zatvárame brány našich škôl, puzdrá našich nástrojov
a tak ako k hudbe patria pomlčky, tak ku školskému roku patria vytúžené
prázdniny. Napriek tomu bol však tento školský rok iný.
A teraz nemyslím, že len pre Vás milí
naši žiačikovia. Veľa sme sa v ňom naučili aj my - Vaši učitelia. Naučili sme sa, že
niekedy musíme skúsiť robiť a myslieť aj
inak. Dokonca aj tak, ako sme si nikdy ani
nepredstavovali. Bežný svet sa na chvíľku
zastavil, dni sme trávili doma a miestami
nevedeli, čo robiť. Veľa sme upratovali,
pomáhali v záhrade a skúšali nové veci.
Po pár dňoch sme si uvedomili, koľko
nám toho chýba. Možno dokonca aj chodenie do školy. Jedna vec nám však zo života nezmizla. Láska k umeniu. A tak sme
sa teda nezľakli, vyhrnuli sme si rukávy
a pokúsili sa o dovtedy nevídané. Učili
sme online. Každé umenie je jedinečné
a hľadali sme spôsoby ako Vám pri kaž-

dom z nich ostať blízko, či už išlo o výtvarnú, tanec alebo hudobný nástroj.
Bolo krásne vidieť Vás aspoň skrz obrazovky alebo emailové správy. Veľmi
ste nám chýbali. Pomocou rôznych komunikačných prostriedkov sme každý
týždeň mohli postúpiť o krôčik ďalej vo
vzdelávaní v našej umeleckej škole. Mali
sme možnosť vidieť Vás aj z inej stránky
a o niečo lepšie sa spoznať. Ale nebolo to
jednoduché. Veľa zodpovednosti bolo aj
na Vás. Museli ste pravidelne cvičiť, počas
online hodín dávať pozor a oveľa pozornejšie počúvať. Musíme Vás však pochváliť. Zvládli ste to na jednotku a na hodiny
sa prihlasovali pripravení. Za to sa chceme poďakovať aj Vám milí rodičia. Vieme,

že toto obdobie nebolo ani pre Vás jednoduché a bez Vás by sme ho nezvládli.
Aj vďaka Vám chodili žiaci na hodiny
pripravení. Dokonca ste mnohí chodili na
hodiny pripravení spolu s nimi. Mali ste
možnosť nahliadnuť do výučby nástrojov
či tanca a pevne veríme, že aj Vás samých
toto obdobie obohatilo. Všetkých nadšencov o štúdium pre dospelých samozrejme s nadšením privítame.
Najnáročnejšie to však mali naši absolventi. Pripravovať sa na absolventské
skúšky a koncerty nie je žiadna malina.
Keď sme sa konečne v júni stretli, začal
sa rýchly kolobeh príprav. Veď predsa tie
za nás počítače neurobia. Dôkazom Vašej
šikovnosti bola výtvarná výstava Obyčajne neobyčajné veci 15. júna a Absolventský koncert 25. júna, na ktorom sa
predstavil hudobný ale aj tanečný odbor.
Ak by malo celý záver školského roka vystihovať iba jedno jediné slovo, bolo by
to slovo Zázrak. Jeden krásny zázrak, ktorý je dôkazom, že keď veľa ľudí chce, tak
spolu dokážu aj nemožné. Veď – Fantázii
sa medze nekladú. Milí absolventi, prajeme vám do života len to najlepšie, nech
Vás ani po skončení štúdia na našej škole láska k umeniu neopúšťa a obohacuje
Vám život tak, ako ste nám ho obohatili aj
Vy. A na Vás ostatných, milí žiačikovia, sa
tešíme po prázdninách.
Pretože ani ticho v hudbe netrvá večne a nie všetko je iba o slove Koniec.
Pevne veríme, že v septembri nás všetkých budú čakať nové zážitky, skladby,
tance, čisté plátno a nový Začiatok.
Vaše pani učiteľky a páni učitelia z Fantázie.		
M. Trembáčová

Mestská knižnica Svit
pozýva deti na

PRÁZDNINOVÉ
DOPOLUDNIA
V KNIŽNICI
stretnutia budú v čase od 10:00 do 12:00 hod.

v dňoch: 12. 8. 2020 (streda)19. 8. 2020 (streda)
ROČNÍK XIX. - JÚL - AUGUST 2020
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

SPOJENÁ ŠKOLA MIEROVÁ
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

od pondelka 15.6.2020 od 16:30,
a následne v čase otváracích hodín knižnice

JAZYKOVÉ

si ju budete môcť pozrieť až do 31.8.2020

V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU 2020/21
ZÁUJMOVÉ ÚTVARY PRE MŠ

J PLÁVANIE;
J GYMNASTIKA PRE MLADŠÍCH.
J ANGLICKÝ JAZYK PRE MŠ.
J FARBIČKY-ČARBIČKY v MŠ;
J TANEČNÝ v MŠ.
12

PRÍRODOVEDNÉ

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VO SVITE

chlapci, dievčatá 1. - 4. roč.; starší
žiaci;

J FUTBAL;
J GYMNASTICKÁ PRÍPRAVKA;
J LUKOSTREĽBA;
J ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE;
J HOKEJBAL;
J JUDO;
J RYBÁRSKY;
J PLÁVANIE: prípravka, pokročilí;
J CYKLISTI A CYKLISTKY;
J GYMNASTIKA PRE MLADŠÍCH;
J TURISTICKO-ORIENTAČNÝ.
J ANGLICKÝ JAZYK PRE MŠ;
J ANGLICKÝ JAZYK PRE ZŠ;
J NEMECKÝ JAZYK PRE ZŠ.
J FARBIČKY-ČARBIČKY v MŠ;
J KREŠKO - kreatívny školák;
J MLÁDEŽNICKY PARLAMENT;
J BUBENÍCKY - pre dospelých
do 30 rokov;
J TANEČNÝ v MŠ.
J ASTRONÓMIA A JEJ ZÁHADY
J PLASTIKOVÍ MODELÁRI;
J POČITAČOVÁ GRAFIKA.

NOVINKY

Výstava bude dostupná pre verejnosť

PONÚKA

J BASKETBAL: prípravka pre ZŠ -

ŠPORTOVÉ

Mestská knižnica Svit 15.jún - 31.august 2020

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VO SVITE
PONÚKA V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021
ZÁUJMOVÉ ÚTVARY PRE MALÝCH AJ VEĽKÝCH

KULTÚRNO
- UMELECKÉ

výstava prác žiakov výtvarného odboru

TECHNICKÉ

Umenie našimi očami

J FLORBAL;
J ANGLICKÝ JAZYK
PRE DOSPELÝCH;
J STOLNÝ TENIS;
J REHABILITAČNÉ CVIČENIA +
KOMBINÁCIA S NORDIC
WALKING;
J POTULKY PO SLOVENSKU;
J NORDIC WALKING PRE DETI.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
dokončenie zo strany 8

potom 8 a teraz je to už 11 ton. To znamená,
že vlastne harmonogram vývozu, ktorý bol
nastavený na začiatku, systém nie je schopný absorbovať. Automobil je plne vyťažený,
vyváža aj tuhý komunálny odpad a vlastne
slúži aj na to, že pozbiera papier. Vysvetlil,
že vývoz papiera sa neuskutočňuje dvakrát,
ale prvýkrát sa vyváža v rámci akcie dočisťovania stojísk, aby na krabice a vrecia okolo kontajnerov, ktoré tam občania vyhodia
nepršalo, aby na stojiskách bol poriadok.
Z kontajnerov odoberajú preto, aby tam bol
priestor na ukladanie vyhodeného papiera
občanmi do doby naplánovaného oficiálneho zberu papiera. Objemovo a kapacitne
momentálne nie sú na tom tak, aby vedeli
ten zvoz urobiť častejšie. Pracuje sa na tom,
aby sa podarilo zaradiť druhé dopravné vozidlo na zber odpadu. V. Zentko sa opýtal,
či keď sa spojazdní aj druhé vozidlo, bude
stíhať separačná linka. J. Kostroš odpovedal, že v tom prípade, bude potrebné zamestnať miesto troch, šesť pracovníkov, ale
kvôli tomu budú ochudobnené iné práce
na TS.
I. Zima skonštatoval, že problémy TS
pretrvávajú už vyše 12 rokov. Úroveň stále klesá, vymenilo sa aj veľa riaditeľov. TS
sú podľa neho dlhodobo podfinancované
a ak to takto bude pokračovať, lepšie to
nebude. Z toho vyplýva, že sa musí navýšiť
príspevok pre TS. Veľa techniky je nepoun 1. jún. Pri prejazde ul. Záhradnou
hliadka MsP spozorovala poškodené
zvislé dopravné značenie. Hliadka následne pomocou kamerového systému
zistila, že uvedené dopravné značenie
poškodilo osobné motorové vozidlo. Vec
bola následne odstúpená na ODI OR PZ
Poprad.
n 6. jún. Hliadka MsP zistila na území
mesta tri osobné motorové vozidlá, ktoré
vykazujú známky vraku. Šetrením bolo
ďalej zistené, že motorové vozidlá nemajú platnú TK a EK, dlhšiu dobu sa nepoužívajú a zaberajú miesta na parkovisku, na
ktorom stoja. Hliadka spracovala a zaslala
majiteľom výzvy na odstránenie vozidiel
a zároveň upovedomila orgány, ktoré sú
vecne a miestne príslušné vo veci konať.
n 7. jún. MsP prijala telefonické oznámenie, že pri spoločnosti Tatrapeko leží
na chodníku uhynuté zviera. Hliadka
po príchode na miesto zistila, že sa jedná o uhynuté mladé jelenča a okamžite
o tejto skutočnosti informovala členov
poľovného združenia v Spišskej Teplici,
ktorí uhynuté zviera naložili a odviezli do
kafilérie.
n 12. jún. V skorých ranných hodinách
hliadka prijala oznámenie od zamestnankyne miestnych potravín, ktorá uviedla,
že zo zbernej nádoby na komunálny odpad určenej pre predajňu potravín vyteká neznáma tekutina, pravdepodobne
olej. Hliadka na mieste vykonala obhliadROČNÍK XIX. - JÚL - AUGUST 2020

žiteľnej, polovica je staršia ako 20 rokov.
D. Vojsovičová odpovedala, že všetko je
o financiách. Povedala, že niektorí poslanci
sú členmi pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá dôkladnou analýzou nákladovosti
a rozborom činnosti TS. Verí tomu, že táto
skupina v krátkom čase dôjde k nejakým
záverom, kde bude možné posúdiť, čo
z toho rozpočtu TS je možné dostať a to sa
bude vyžadovať. Alebo sa rozhodne inak.
Rozpočet TS stačí len na pokrytie nutných
výdavkov.
M. Smatanová sa opýtala, či sa zisťovalo,
čo sa stalo s vyschnutými stromami na sídlisku E. Ide asi o 20 stromov a či už opravili
pouličnú lampu, ktorá svietila aj cez deň na
ul. Kpt. Nálepku. J. Hutník odpovedal, že sa
to preverí na oddelení ŽP. J. Kostroš dodal,
že problém s lampou je odstránený.
M. Šramková sa opýtala, prečo je na
mestskom úrade za posledné dva roky taká
fluktuácia zamestnancov. D. Vojsovičová
odpovedala, že je to problém, hlavne na
Technickom úseku a SOcÚ, kde je permanentná výmena. Zamestnanec musí byť
odborník, aby zvládol túto prácu, ak sa neosvedčí, tak sa mu zmluva nepredĺži. Tak je
to aj s inými oddeleniami. Pracovať môžeme iba s tými, ktorí chcú pracovať.
I. Zima upozornil, že na mieste, kde končí nový cyklochodník na Hlavnej a odboču-

je sa na Ul. SNP, je nedokončené napojenie
na chodník. D. Vojsovičová odpovedala, že
časť je vo vlastníctve ŽSR a Slov. správy ciest
a napojenie tento projekt neriešil. V projekte modernizácie ŽSR a súčasťou prestavby
bude aj rekonštrukcia križovatiek. I. Zima
odporučil pozrieť do projektov ŽSR, ktoré
už existujú, ako to bude riešené a prepojiť
cyklochodník na oboch stranách ulice SNP
tak, aby to nebolo v rozpore s projektom
vybudovania križovatky.
D. Vojsovičová informovala o tom, že
toto zasadnutie MsZ je posledné pred letnou prestávkou. Bude organizovaných
aj niekoľko podujatí, podľa prikázaných
opatrení od vlády: 18. júl 2020 Streetbal,
8. august 2020 Horal, 9. august 2020 detský Horal, 14. august 2020 Okey mini leto
- 25 Expres párty Jula Viršíka v exteriéri. Najbližšie MsZ sa uskutoční 24. 9. 2020.
Tento výpis má výlučne informačný
charakter a detaily o jednotlivých bodoch
rokovania, úplné znenia všeobecne záväzných nariadení, uznesení, interpelácií
či diskusie nájdete v podrobnej zápisnici
z rokovania MsZ Svit na www. svit.sk
(mesto/mestskézastupiteľstvo/dokumenty MsZ/zápisnicezastupiteľstva). Dostupný
je tiež úplný videozáznam na www.svit.sk
(aktuality/videá), kde si môžete kedykoľvek
záznam pozrieť a vypočuť. 		
Daniela Virostko

Mestská polícia Svit informuje
ku a privolala HaZZ, nakoľko tu vzniklo
podozrenie z väčšieho znečistenia životného prostredia. Príslušníci MsP tiež
kontaktovali Technické služby mesta Svit,
ktorí zbernú nádobu vyčistili a nebezpečný odpad ekologicky zlikvidovali. Hliadka
MsP vec zdokumentovala, odstúpila príslušnému správnemu orgánu a naďalej
aktívne pátra po pôvodcovi znečistenia.
n 24. jún. V dopoludňajších hodinách
bola hliadka MsP požiadaná Operačným
strediskom záchrannej zdravotnej služby
Prešov o súčinnosť pri oživovaní obyvateľa mesta Svit, ktorý bol nájdený bez známok života vo svojom byte. Hliadka MsP
sa po príchode na miesto aktívne podieľala na oživovaní muža, avšak muža sa už
oživiť nepodarilo.
n 24. júna napoludnie bola hliadka MsP
vyslaná Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby Prešov na cestu
v smere do Lopušnej doliny, kde sa mal
nachádzať muž v bezvedomí. Po príchode na miesto hliadka spozorovala muža,
ktorý bol pri vedomí, ale sťažoval sa na
dýchanie. Na mieste sa už nachádzala aj
hliadka OO PZ Svit. Obe hliadky zotrvali
pri mužovi až do príchodu záchranárov.
n 26. jún. V popoludňajších hodinách
bola MsP požiadaná hliadkou OO PZ Svit

o súčinnosť v jednom z bytov na území
mesta Svit, kde malo dôjsť k pokusu o samovraždu. Hliadka v súčinnosti s OO PZ
Svit poskytla zranenej osobe predlekársku pomoc a zabezpečovala ju až do
príchodu osádky RZP, ktorej asistovala pri
naložení zranenej osoby do vozidla RZP.
Vážení občania, v letných mesiacoch
sa množia prípady vypaľovania trávy na
území mesta Svit, pripomíname, že podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa zakazuje najmä:
n zakladať a udržiavať ohne
n používať otvorený oheň
n fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo
tlejúce predmety
n vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.
Preto dôrazne upozorňujeme na ZÁKAZ vypaľovania suchej trávy.
Touto cestou apelujeme na občanov, v
prípade, ak zbadáte niekoho spaľovať odpad, či pocítite nepríjemný dym, obráťte
sa na Mestskú políciu NON STOP LINKA
0905 636 715.

MsP Svit
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BLAHOŽELANIE

SPOMIENKY

„Dnes doma je tak ticho
ako nikdy predtým...
Nie je tu tvoj hlas, ani smiech
ani kroky pri dverách,
tak čo mohlo byť viac, ako
cítiť ťa pri nás? ... Na chvíľu vrátiť čas.”
Dňa 1. júla 2020 uplynul rok, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, ocko a starký

Štefan Gavaler.
“V sebe nosíme, to čo si nám s láskou dal
a nám to vzácne niekto vzal. Ľúbime ťa!”
S láskou spomíname

„Tí, ktorých milujeme,neodchádzajú,
žijú v našich srdciach každý deň.“
Dňa 20. mája 2020 sme odprevadili
do večnosti našu drahú manželku,
mamku, babku

Emíliu Hudákovú.
Chceme sa touto cestou úprimne
poďakovať dôstojnému
pánovi farárovi Štefanovi Vitkovi
a Pohrebným službám vo Svite
za dôstojné vykonanie tejto rozlúčky.
Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí prišli
zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina

Dňa 7. augusta 2020 si so smútkom
v srdci pripomíname štvrté výročie
úmrtia našej milovanej dcérky

Moniky Slamenej.
V našich srdciach zostáva navždy.
Vy, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina
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Stíchlo unavené srdce,
skončil sa života čas.
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, no Tvoj obraz
a spomienky zostali navždy v nás.
Dňa 24. júla 2020 uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný otec,
starý otec a priateľ

Leopold Klas.
Ten, kto Ťa poznal si spomenie,
ten, kto Ťa mal rád nezabudne.
Venujte mu prosím spolu s nami tichú
spomienku. Ďakujeme.
Syn Leopold s rodinou
a dcéra Oľga s rodinou.

Čo už Ti môžeme dať, len kytičku kvetov,
sviečku zapáliť a spomínať.
Dňa 26. júna 2020 uplynuli tri roky
odkedy do večnosti odišla naša mama,
babka a prababka

Mária Marečeková.
Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Drahá mamka, babička,
prababička a svokra

Mária Kurucová.
K Tvojmu krásnemu jubileu
85. narodenín Ti želáme všetko
najlepšie, veľa zdravia, šťastia a Božieho
požehnania. Ži dlho medzi nami,
máme Ťa veľmi radi.
Syn Marián s rodinou,
dcéry Darina a Jana s rodinami.

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

MESTO SVIT

ponúka na prenájom
nebytové priestory,
nachádzajúce sa:
n v budove Zdravotného stredis-

ka súp. č. 273 na Ulici Fraňa Kráľa
vo Svite, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 205/2, k. ú. Svit,
vhodné najmä na poskytovanie
zdravotníckych a sociálnych služieb,
n v budove súp. č. 263 na Ulici SNP

vo Svite, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 12/36, k. ú. Svit,
vhodné na kancelárske využitie,
Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s nami.
Dňa 15. júla 2020 uplynuli 4 roky
odkedy do večnosti odišiel náš ocko,
dedko, pradedko

Ján Jurčo.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina

n v budove súp. č. 275 na Štúrovej

ulici vo Svite, postavenej na parc.
č. KN-C 205/6, k. ú. Svit , vhodné na
kancelárske, obchodné, prípadne
výrobné využitie.
Bližšie informácie
u Mgr. Očvárovej,
tel. č. 052/7875127,
e-mail: gabriela.ocvarova@svit.sk
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

MESTSKÁ KNIŽNICA INFORMUJE

NOVÉ KNIHY V KNIŽNICI
Krásna literatúra
Joy Fielding: Na zlých miestach
Zoznamovanie sa cez internet je riskantné: čo vás čaká v najbližšej správe od
neznámeho muža? Sympatický pozdrav
alebo nevyžiadaná oplzlá fotografia? Je
tajomný cudzinec rovnako príťažlivý aj
v reálnom živote alebo má o desať rokov
a pätnásť kíl viac? A keď vás pozve k sebe
domov, ako viete, že tam nečíha nebezpečenstvo? Štyri ženy si stiahnu mobilnú
aplikáciu zoznamovacej stránky, vytvoria
si profil a dúfajú, že sa preklikajú k láske
a šťastiu. Bude to ale naozaj tak?

Jana Pronská: Viazaný prísahou
Rytier Samuel de Gara prichádza
v prestrojení na hrad Blatnica, aby splnil
sľub, ktorý dal nebohému priateľovi a za-

chránil jeho bývalú manželku Rozáliu.
Samuel sa usiluje presvedčiť Rozáliu, aby
s ním odišla. Postupne si získa dôveru nešťastnej ženy a zloží jej prísahu vernosti
a meča. Jedna vec je však prísaha a druhá
rytierovo srdce. To Samuelovo bije iba pre
Rozáliu, hoci si je vedomý, že jeho láska
k nej ostane nenaplnená. Kráľovná slovenskej historickej romance vás vo svojom najnovšom románe prenesie do
búrlivého obdobia našej histórie, poznačeného tureckými vpádmi. Opäť čitateľov čaká pútavý príbeh, od ktorého sa
nebudú vedieť odtrhnúť!

Náučná literatúra
Salvador Dalí:
Tajný život Salvadora Dalího
Salvador Dalí bol vskutku všestranný
umelec - maliar, sochár, grafik, ilustrátor,

Slávnostný zápis prvákov

fotograf, filmár a spisovateľ a zároveň
najznámejší predstaviteľ surrealizmu. Bol
génius? Pre Salvadora Dalího je odpoveď
jasná: o svojej genialite nikdy nepochyboval. Táto kniha je svojráznym monumentom, ktorý si vystaval na vlastnú počesť.
Ak mu aj chýba falošná skromnosť, jeho
úprimnosť je nesmierna. Dalí odhaľuje
svoje tajomstvá takmer bezohľadným
spôsobom. Je to vášnivá a zveličená autobiografia geniálneho umelca.

Carl Zimmer:
Planéta vírusov. Fakty a strhujúce
súvislosti zo sveta virológie
Boli tu pred nami, sú tu s nami a budú
tu, aj keď my nebudeme... Vírusy. Slovo
označujúce látku, o ktorej existencii sa
vedelo už v dávnej histórii bez toho, že
by ju niekto videl. Jej zničujúce dôsledky nikto nebral na ľahkú váhu, ale tohto
nepriateľa umožnilo zazrieť až objavenie
a skonštruovanie elektrónového mikroskopu. A odvtedy sú vírusy neutíchajúcim zdrojom tých najneočakávanejších
prekvapení. Aj pre vedcov.

Literatúra pre deti a mládež
Peter Lerangis: Záhada špinavej hry
Traja pátrači sa pokúšajú zistiť, kto
ohrozuje na živote ich známeho, hviezdu
nového veľkolepého muzikálu, ktorého
len o chlp minie padajúci bilbord a za záhadných okolností sa naňho zrúti ťažká
Shakespearova busta a zraní ho. Jupiter
až po dlhšom čase odhalí špinavú hru,
no ešte netuší, čo im hrozí... Ďalší príbeh
z populárnej knižnej detektívnej série poteší všetkých milovníkov napätia a troch
pátračov.

Gabriela Naňová: Rozprávky
o všeličom, všelikom a pre všelikoho

Žiaci prvých ročníkov ZŠ Komenského navštívili knižnicu, aby sa zúčastnili milého podujatia - slávnostného zápisu za čitateľov knižnice. Deti sa dozvedeli
ako sa správať v knižnici a kde si vyhľadávať rozprávky. A samozrejme, dostali
svoj čitateľský preukaz a požičali si svoje prvé knihy. Snahou knižnice i školy je
vzbudiť u detí záujem o knihy a vychovať z nich čitateľov na celý život. Veríme,
že knižné príbehy ich očaria a čítanie sa stane ich obľúbenou činnosťou.
ROČNÍK XIX. - JÚL - AUGUST 2020

Viete o tom, že hady sa rady hádajú?
A tie jedovaté sa priam jedujú. V knihe
zistíte, že všetky jej príbehy sú nevšedné
a humorné, inšpirované detskou logikou
a naivitou. Majú stručný dej, rýchly spád
a vtipnú prekvapivú pointu. Zaujmú nielen detského čitateľa, ale zaručene sa
pobavia aj tí skôr narodení. Knižka je originálne ilustrovaná samotnou autorkou
rozprávok Gabrielou Naňovou.
Mgr. Daniela Šipošová
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ZO ŽIVOTA V MESTE

Prvé stretnutie Zábavnej skupiny SVITTASENIOR po karanténe
V utorok 7. júla za krásneho, slnečného
počasia sa po prvýkrát po 4 mesiacoch,
stretli členovia Zábavnej skupiny SVITTASENIOR. Stretnutie sa uskutočnilo pod
borovicami v areáli Domu kultúry SvitPod Skalkou.
Pred priateľským posedením si zajedli prírodný kotlíkový guláš, ktorý navarili
priatelia Jozefovia - Jožko Dluhý a Jožko
Kalakaj. Po chutnom guláši sa podávalo
tokajské víno a škvarkové pagáčiky, ktoré
napiekla pani Tokárová.
Spoločné stretnutie otvoril a prítomných privítal vedúci SVITTASENIORu Alexander Tokár. Zúčastnila sa aj primátorka
mesta Ing. Dáša Vojsovičová. Pani primátorka prítomných pozdravila a bola rada,
že sa s nimi mohla stretnúť po dlhšom čase.

Spoločné stretnutie pokračovalo kultúrnym mini programom sami-sebe v
podaním členov SVITTASAENIORu. V úvode vystúpili Podtatranskí Alexandrovci.
Potom duo Marka Voščeková - heligonka
a Šaňo Tokár - ozembuch. Následne
zaspieval Ferko Koreň za doprovodu
harmoniky Dušana Britaniaka známu
pieseň Keď som išiel z Ameriky, cigásky
tanec zatancovala Maruška v krásnom
umeleckom prevedení. Zlatým klincom
bol tanec čarleston v choreografii Márie
Zentkovej.
Po skončení kultúrného programu
sa ešte chvíľu sedelo, porozprávalo
a v dobrej nálade sa hostia rozišli domov.
A. Tokár
foto: P. Kostka

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ
SKÚŠKY do ZUŠ Mierová Svit
pre školský rok 2020/2021

pre

Čo je

1) V
https

Čo je potrebné?
1) Vyplniť ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU cez webstránku
https://zussvit.edupage.org/register/
2) Zúčastniť sa PRIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH SKÚŠOK v
termíne od 24.8.- 10.9.2020, dátum a čas vykonania talentovej
skúšky upresníme na webovej stránke školy https://zussvit.
edupage.org/
3) Prihlášku bude možné vyplniť a podpísať aj osobne v
budove Spojenej školy Mierovej vo Svite po obnovení vyučovania
v škole u zástupcu riaditeľky.
Vypísaním prihlášky sa dieťa nestáva automaticky
žiakom ZUŠ. O prijatí na štúdium bude rozhodnuté na
základe vykonania prijímacích talentových skúšok.

Kontakt:
Spojená škola Základná umelecká škola Mierová 134, 059 21
Svit https://zussvit.edupage.org/
zus.mierova@gmail.com
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ZO ŠPORTU

ŠKODA HORAL MTB MARATÓN

Jedna z najväčších, najznámejších a najúspešnejších športových akcií
v našom meste. Horský cyklistický maratón HORAL vstupuje do tretej desaťročnice svojej existencie v neobvyklých podmienkach.
Po tom, čo aj na Slovensku bola v marci vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19 to
vyzeralo tak, že Horal v roku 2020 vôbec
nebude. Našťastie, neskorší priaznivý vývoj situácie umožnil, aby štátne orgány
povolili aj konanie hromadných podujatí
a tak sa organizátor Športový klub HO-

RAL, za spolupráce s mestom Svit, rozhodli, že obľúbené podujatie pripravia.
Široká cyklistická verejnosť, aj občania
Svitu, sa tak môžu tešiť, že v sobotu 8. augusta bude Svit plný bicyklov a milovníkov tohto krásneho športu.
Samozrejme, že organizátori musia
rešpektovať opatrenia vyhlásené úradom
Dĺžka

Štart

Vyhlásenie
výsledkov

HORAL KREJZI

130 km

nekoná sa!

nekoná sa!

HORAL LEJZI

80 km

8:30

16:00

HORAL SENZI

48 km

9:30

15:30

HORAL DEJZI (trasa určená pre rodinné
tímy = rodič + dieťa do 14 rokov)

17 km

10:00

14:00

HORAL ÍZI

33 km

10:30

15:00

Trasa

verejného zdravotníctva pri konaní hromadných podujatí. Bude sa klásť zvýšená pozornosť na dodržiavanie odstupov
medzi účastníkmi, na častejšiu dezinfekciu dotykových plôch, na možnosť dezinfekcie rúk účastníkov a celkovo sa bude
riadiť usmerneniami kompetentných
štátnych orgánov.
HORAL bude mať svoj areál štartu
a cieľa na svojom staronovom mieste za
riekou Poprad pri Kolibe. Štarty jednotlivých trás budú časovo oddelené a aj počty účastníkov v jednotlivých kategóriách
sú obmedzené tak, aby ich súčet nepresiahol počet 1000. Vyhlásenie víťazov
sa tiež nebude uskutočňovať v jednom
časovom bloku, ale bude časovo rozdelené podľa jednotlivých trás. Taktiež sa
nebude konať tradičný večerný koncert
hudobnej skupiny.

HORAL JUNIOR
Najmenší cyklisti (do 14 rokov) sa
môžu tešiť na svoje preteky HORAL
JUNIOR v nedeľu 9. augusta taktiež pri
Kolibe. Organizácie tohto podujatia sa
zhostilo mesto Svit a Centrum voľného času. Registrácia začne ráno od 8:30
a najmenší pretekári vyrazia na svoju trať
o 10:00 h. Postupne budú štartovať aj
staršie vekové kategórie. Všetky trasy HORAL JUNIOR sú situované na lúke medzi
Kolibou a evanjelickým kostlom.
Príprava a realizácia oboch týchto
podujatí je nesmierne náročná a vyžaduje množstvo dobrovoľných pomocníkov. Ak máte záujem pomôcť a byť
členom organizačného tímu, hláste sa
e-mailom na adrese horal@horal.sk.
Ivan Zima

ŠKODA
MT B

MARATÓN 2020

8. 8. 2020, Svit - areál Koliba
2020

nedeľa 9. 8. 2020, areál Koliba

začiatok registrácie 8:30 hod, prvý štart 10:00 hod.
ROČNÍK XIX. - JÚL - AUGUST 2020
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Hokejbalisti z Lords Ball Svit boli úspešní v reštarte extraligy
Po uvoľnení všetkých opatrení Slovenská hokejbalová únia odštartovala extraligové dohrávky vo všetkých vekových kategóriách. Mládežnícky hokejbalový klub MhbK Lords Ball Svit, ktorý má v najvyššej celoslovenskej
hokejbalovej súťaži zastúpenie v dvoch žiackych súťažných kategóriách U12 a U14, tak od začiatku júna až do
začiatku augusta každý víkend pokračuje v boji o extraligové medaily.
Na výbornú sa zatiaľ darí najmladším
„Lordom“ z kategórie do 12 rokov, ktorí
sa koncom júna stali víťazmi 4. extraligového turnaja v Martine. V priebehu
celého dňa dali víťazne všetky štyri zápasy. Postupne družstvo MŠK Spiššskú
Belú 7:0, neskôr v náročnom zápase hráčov z Medokýš Martin 5:2, ktorému tentokrát nepomohla ani posila v podobe
hokejovej päťky z Trenčína. Potom zdolali i ťažkého súpera z Hokejbal Prešov
3:2, ktorý do tohto kola neprehral ani
jeden zápas a viedol extraligu „východ“.
Svoj extraligový deň nakoniec uzavreli
víťazne po štvrtýkrát, keď zdolali v ten
deň MŠK Spišskú Belú po druhýkrát,
tentokrát pomerom 6:1. Hráči z U12,
vrátane našich oboch gólmanov Ninky Pavličkovej a Maťa Beňa, predviedli
ukážkový výkon, s rýchlymi presunmi,
úspešným zakončovaním, obetavou
obranou, keď sa neúnavne hádzali do
striel, vypichovali loptičky, hrali tímový
hokejbal.

Úspešné zápasy sa odrazili i na priebežnom umiestnení našich najmladších,
keď v tabuľke Extraligy U12 „Východ“ sa
po predposlednom kole základnej časti
vyšplhali na výborné 1. miesto. Do posledného extraligového turnaja základnej časti naša U12 do Martina, začiatkom
júla vycestovali už s istým postupom do
finálového play off turnaja, kde zabojujú
v troch zápasoch o udržanie prvej priečky základnej časti. Tá by ich posunula
rovno do semifinálového kola záverečného finálového play off turnaja, ktorý sa
uskutoční 1. augusta v Bratislave. Tu sa
stretnú v záverečných bojoch o extraligové medaily prvé tri najlepšie umiestnené
tímy extralíg U12 skupiny „Východ“ a skupiny „Západ“.

Aj starší sa prebojovali
do trojice najlepších
O niečo starším hokejbalistom z Lords
Ball Svit, z kategórie U14, predposledné
extraligové kolo základnej časti v skupi-

Aj na plavárni je letná sezóna odštartovaná
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ne „Východ“ po vynútenej prestávke nevyšiel podľa očakávania. Keď postupne
prehrali s HBK Medokýš Martin 2:5, MŠK
Spišská Belá 4:7 a opäť s HBK Medokýš
Martin 1:9. Svoj „reparát“ predsa len dali
v záverečnom kole základnej časti v závere júna, keď počas veľkých horúčav na
martinskom ihrisku vyhrali nad tímom
Hokejbal Prešov 3:0. Potom síce prehrali
nad favoritom základnej časti MŠK Spišská Belá 2:7 s družstvom, ktoré do záverečného kola neprehralo ani jeden zápas.
No v ďalšom zápase opäť s MŠK Spišská
Belá naša U14 nad tímom „belánčanov“
v ťažkom zápase vyhrala konečným výsledkom 7:6. Tak i kategória „Lordov“
z U14 sa dostala medzi najlepšiu trojicu
tímov skupiny „Východ“, ktorí zabojujú
s najlepšími troma družstvami zo skupiny
„Západ“ o extraligové medaily vo finálovej play off časti na hokejbalovom ihrisku
v Spišskej Belej.

PhDr. Ladislav Kalasz
Zahájená bola 1. júla. Od tohto dátumu
do 31. augusta si môžete prísť zaplávať
a v prípade pekného počasia aj relaxovať
v oddychovej zóne na trávnatej ploche už
v dopoludňajších hodinách každý deň od
10.00 h.
Tento rok sú pre Vás pripravené aj
novinky - možnosť zahrať si bedminton,
soft tenis, stolný tenis a rôzne loptové
hry. Ide o jednoduché športové aktivity,
ktorými si medzi plávaním a opaľovaním
spríjemnite čas strávený v areáli plavárne.
Pre deti je k dispozícii trampolína a pripravuje sa aj hojdačka s rôznymi prvkami
detského ihriska. Ako každý rok sú k dispozícii lehátka.
Veríme, že naša ponuka prispeje
k tomu, aby ste sa u nás všetci cítili príjemne. Tešíme sa na Vás!
Ing. Tibor Haluška
vedúci rehabilitačného strediska
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Letná atletická sezóna začala

V sobotu 14. júna sme sa úspešne zúčastnili 1.kola v rámci majstrovstiev
VsAZ družstiev dorastu v Košiciach. Boli to úplne prvé atletické preteky po
ukončení opatrení v súvislosti s koronavírusom.
Privítalo nás krásne počasie, ktoré ešte
pred poludním prešlo do úpeku, keď na
slnku bolo 38°C a v tieni 33°C. Naozaj náročné podmienky na pretekanie. Z našich
atlétov predviedol najhodnotnejší výkon
Marek Šoltés, keď v trojskoku zvíťazil výkonom 12,78 m. Bol to jeho úplne prvý
štart v tejto disciplíne a hneď ukázal veľký potenciál do budúcnosti za hranicu
13 m. V behu na 100 m si vytvoril osobák
11,99 s a darilo sa mu aj v skoku do diaľky, kde opäť vyhral výborným výkonom
653 cm. V behu na 100 m si osobák vytvoril aj Tomáš Štinčík, kedy čas 11,66 s ešte
vo finále A vylepšil na 11,63 s a finišoval
na peknom 2. mieste. Samo Michalko,
tentoraz pre zranenie, neštartoval a preto
sa jeho letná premiéra na 100 m a 200 m
odložila o dva týždne. Medzi vytrvalcami
sa blysol osobákom 4:23,32 min. Adam
Krajč, keď hneď v prvom preteku v kariére na 1500 m zvíťazil. Dorastenka Sára

Kicová v behoch na 100 a 200 m tesne
zaostala za svojimi najlepšími výkonmi
rovnako, ako aj juniorka Lucia Mudráková
v behoch na 200 a 400 m. Hneď prvé preteky letnej sezóny ukázali, že ani vynútená tréningová pauza počas karantény nezanechala nejaký výraznejší pokles formy
našich atlétov a my konečne pokračujeme v príprave na nasledujúce súťaže.

... a padli aj bradaté
oddielové rekordy!
To, že sa dá dosiahnuť skvelý výkon aj
v náročných podmienkach predviedol
na 2. kole atletickej ligy M-VsAZ v sobotu
27. júna v Košiciach Adam Krajč. V hustom
daždi a cez mláky zvíťazil v behu na
3000 m spôsobom štart-cieľ časom
9:30,98 min. čím zároveň prekonal
48 rokov starý (!) dorastenecký oddielový rekord Františka Kaščáka
z roku 1972. Adam zvíťazil aj v behu

na 800 m v parádnom osobnom rekorde 2:07,43 min. V behu 3000 m
dorasteniek si Viktória Jordánová
časom
12:02,31
min.
vybehala
3. miesto. O ďalší hodnotný výkon sa
postaral dorastenec Marek Šoltés, keď
v behu na 110 m prekážok s prehľadom
zvíťazil a časom 15,78 s prekonal 41-ročný oddielový rekord v tejto disciplíne
(Dušan Frkáň, 1979). Marek zvíťazil aj
v trojskoku, aj v skoku do diaľky. V behu
na 400 m prekážok dorasteniek zvíťazila Sára Kicová, v skoku do diaľky si
výkonom 501 cm vyskákala 2. miesto
a v behu na 100 m prekážok si časom
16,43 s vytvorila osobák a dobehla tretia. A v šprintoch na 100 m (11,50 s)
a 200 m (22,73 s) nenašiel premožiteľa
Samuel Michalko, keď suverénne zvíťazil a absolvoval tak úspešne prvé dráhové preteky v tejto letnej sezóne. Medzi
juniorkami sa po veľmi dlhom čase, spôsobenom zraneniami, predviedla v behu
na 100 m a v skoku do diaľky Alexandra Bartková, kde zhodne obsadila dve
druhé miesta, a naša druhá juniorka Lucia Mudráková si vyskúšala hladkú stovku
a 400 m cez prekážky, kde dobehla druhá. No a v kategórii mladších žiačok sa
najviac darilo Magdaléne Štinčíkovej. Tá si
už v rozbehu na 60 m vytvorila hodnotný
osobák časom 8,86 s. Postúpila do finále
A a tam obsadila 7. miesto časom 8,96 s.
V behu na 60 m prekážok za čas 10,91 s
a v skoku do diaľky výkonom 412 cm obsadila zhodne dve piate miesta. Teší nás,
že po uvoľnení ,,koronaopatrení“ sme
úspešne absolvovali už trojo atletických
pretekov v priebehu troch týždňov vo
všetkých vekových kategóriách. Naši atléti pred letnými prázdninami ukázali, na
akej úrovni je ich športová forma a v polovici júla sa už naostro zapoja do bojov
o medaily na krajských majstrovstvách.
Držíme prsty!
Mgr. Ladislav Potočný

Hokejbaloví „LORDI“ z U12 doma víťazne nad popradskými „PIRÁTMI“
Naši najmladši „Lordi“ z U12 v posledný júnový deň na našom hokejbalovom ihrisku pri Mladosti odohrali priateľský zápas s hokejbalovým tímom Popradskí Piráti U12, ako prípravný
zápas pred nadchádzajúcim záverečným extraligovým kolom
základnej časti „Východ“. Hra sa od začiatku vyvíjala v prospech
našich „Lordov“, ktorí nakoniec nad Popradskými Pirátmi vyhrali vysoko 14:2 (9:0, 5:2). Po ukončení zápasu sa oba tímy predviedli v streľbe samostaných nájazdov, ktoré skončili pomerom
3:4 pre „Pirátov“. S hokejbalovým nováčikom sme sa dohodli
na vzájomnej odvete koncom augusta, s ktorým sa stretneme
i na celoslovenskom turnaji Nitrawa cupe v Nitre. Poďakovanie
patrí trénerom Martinovi Zummerovi, Erikovi Stenchlákovi za
úspešné koučovanie tímu „Lordov“, Samuelovi Gvuščovi za rozhodovanie zápasu, Šimonovi Škyrtovi za časomieru a všetkým
rodičom za domáci i hosťujúci tím za ich fandenie, za vytvorenie
skvelej športovej atmosféry.
PhDr. Ladislav Kalasz
ROČNÍK XIX. - JÚL - AUGUST 2020

19

ZO ŠPORTU

Mladé talenty Iskra Svit bojujú
na majstrovstvách Slovenska,
muži zatiaľ skladajú tím

Vynútená basketbalová prestávka sa skončila a Iskra aréna opäť naplno
ožila. Zatiaľ čo starších žiakov a kadetov čakali v júli majstrovstvá Slovenska vo svojich kategóriách, tak muži skladali družstvo na nový ročník Slovenskej basketbalovej ligy.

Kadeti 6. na Slovensku
Po dlhých týždňoch prípravy prišiel pre
družstvo kadetov pod taktovkou trénera
Róberta Ištvánika v prvý júlový víkend
vrchol sezóny, v košickej Angels aréne
sa rozpútal boj o titul majstra Slovenska.
„Medvede“ mali dobre rozohrané zápasy, ale proti Trnave (68:76) a Bánovciam
nad Bebravou (56:59) napokon ťahali za
kratší koniec. Z metropoly východu tak
odchádzali s konečným 6. miestom. „Na
majstrovstvá Slovenska sme cestovali
s cieľom pobiť sa o medailu. Žiaľ, štvrťfinálový zápas nám nevyšiel podľa predstáv. Doplatili sme na krátke úseky hry,
kde sme nehrali koncentrovane, či už
v útoku alebo v obrane, čo nás napokon
stálo zápas. V zápase o 5. miesto sme si
chceli napraviť chuť, no napokon sme
v tesnej koncovke súperovi podľahli.
Napriek tomu mal tento turnaj aj pozitíva, ukázal nám ďalšie veci, na ktorých
musíme do budúcna lepšie popracovať.
Chalanom ďakujem za poctivú prácu na
tréningoch i v zápasoch a za pozitívnu
energiu, ktorá z nich sršala počas celej
sezóny. Rodičom za podporu a vedeniu
klubu za podmienky, ktoré nám počas sezóny dokázalo vytvoriť,“ povedal Ištvánik
po vystúpení svojho družstva.

pútal opäť v košickej Angels aréne, konkrétne v piatok 17. júla o 12.15 h súbojom
proti RIM Basket Košice. Zostávajúce duely sú na programe v sobotu a v nedeľu.
Všetky informácie nájdete na facebookovej stránke BK Iskra Svit.

Muži hlásia
takmer kompletné družstvo
Popri dianí na palubovke sa vedenie
klubu potilo aj v kancelárii, kde postupnými krokmi budovalo mužstvo na sezónu 2020/2021. Fanúšikovia sa mohli už na
začiatku júla tešiť, keďže tím bol takmer
kompletne hotový. Určite potešujúcou
správou bolo zotrvanie Sašu Avramoviča
pod Tatrami: „Som rád, že pokračujem vo
Svite. Som tu už dlho, poznám všetko ako
funguje a cítim sa tu ako doma.“

Neskôr sa k nemu pridal aj talentovaný
Adam Monček, s klubom podpísal trojročný kontrakt: „Mal som viacero ponúk, no
snažil som sa vyberať tak, aby som mohol
pri basketbale študovať na vysokej škole,
pretože vzdelanie je pre mňa veľmi dôležité. Z tohto hľadiska bol Svit pre mňa dobrá
voľba a teším sa na spoluprácu. Verím, že
sa mi podarí nadviazať na výkony z predchádzajúcej sezóny a ešte ich vylepšiť.“
Zostáva aj americký rozohrávač Daquaise Andrews, pribudnú k nemu aj dvaja
krajania Dominic Green a De‘Sean Parsons. Od oboch sú veľké očakávania. Pre
prvého menovaného bude Iskra štartovacím bodom do profesionálnej kariéry:
„Teším sa na mojich spoluhráčov, trénerov a fanúšikov vo Svite. Prvýkrát budem
žiť v inej krajine, kde budem hrať aj basketbal. Som zvedavý na Slovensko. Očakávam, že sem prídem a urobím všetko,
aby som pomohol Iskre Svit čo najviac
k výhram. Nemôžem sa dočkať sezóny
a stretnutia so skvelými ľuďmi.“
Pokračujú tiež stálice ako Stanislav
Baldovský, Martin Bizub, Roman Findura
či Michal Kuzmiak. Priestor na súpiske
dostanú aj talentovaní odchovanci Dávid
Harabin a Adrián Lysák, ku ktorým sa pridal zo Žiliny Šimon Turza.

Tatrafest Streetball
za rohom
Priaznivá situácia umožnila zorganizovať ďalší ročník tradičného outdoorového
basketbalového podujatia, Tatrafest Streetball sa uskutočnil v sobotu 18. júla. Vybrať si mohol každý, prihlásiť sa bolo totiž
možné až do 10 kategórií. Okrem toho bol
pripravený pre všetkých aj bohatý kultúrny
program. Headlinermi boli Kali, Polemic,
Vetrofka a Whatever.

Michal Duchovič, foto: Daniel Faix

Starší žiaci idú do akcie
v polovici júla
Šancu zabojovať o cenný kov bude
mať aj kolektív starších žiakov pod vedením trénera Jána Drobného. Boj sa rozMesačník MsÚ vo Svite. Vydáva MsÚ, Hviezdoslavova 32, Svit, IČO: 00326607. Predseda redakčnej rady
Ing. Ján Hutník, prednosta MsÚ Svit. Adresa: MsÚ Svit (redakcia@svit.sk, Daniela Virostko - daniela.virostko@
svit.sk). Reg. č. EV 1268/08, ISSN 1339 116X. Tlač: Marek Rázga, Svit. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo výberu, redakčnej úpravy a krátenia príspevkov. Príspevky sú zverejňované bez
nároku na honorár. Uzávierka čísla bola 10. 7. 2020. Foto na titulke: Peter Kostka
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