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Deň učiteľov vo Fantázii

V škole menom Život sme tuším stretli takých učiteľov, akých sme potrebovali. Pre vzdelanie, pochopenie,
pocit, disciplínu, vytrvalosť, zvedavosť občas i strach. Nechali v nás stopu svojho umenia vedieť. Možno nie
len otázku, čím chceme byť, ale akými sa chceme stať. Učitelia. Sme v povolaní, ktoré je úžasným poslaním.
Každý deň vieme tvoriť, byť kompasom pre mladé životy. Verím, že žiaci si nás pre niečo vybrali...
Môžeme im byť zrkadlom, inšpiráciou. Do našej učiteľskej
záhrady sme zasadili mnohé pestré osobnosti. Keď ich zalievame
s láskou a doprajeme im dostatok slnka, budú rásť k nebu a nemusia mať toľko tŕňov. Budú môcť vyniknúť aj ako malý púčik, aj
ako kvet v rozpuku. Neuvädnú a nezavrú sa pred svetom, keď ich
záhradník - učiteľ podporí.
Aj preto sme pre všetkých Vás a najmä pre našich žiakov pripravili farebný koncert.
Hrali sme pre Vás. My sme boli totiž len nedávno podobní ako
Vy. Skúšali sme po prvýkrát stláčať klávesy, držať sláčik, či brnknúť
na tú správnu strunu. Učili sa chodiť prstom po mapách - notách,
aby sme si dnes mohli vychutnávať umenie hudby v jej nezameni-

teľnej podobe. Prešli sme mnohými skúškami, aby sme Vám mohli
odovzdať to najlepšie. Hra na hudobný nástroj si vyžaduje spočiatku technické zručnosti, nie je ľahké priučiť sa nie jednoduchému
remeslu. Ak ale vytrváte, nie je to len o technike hry. Je to o krásnom pocite v srdci.
Možno sa nám hudbou prihovárajú hviezdy. Hudba je bránou
do sveta Fantázie. Prostredníctvom koncertov Vás tam môžeme
vziať na výlet. Vy - žiaci nás taktiež učíte. Ako byť kreatívnejšími,
trpezlivejšími, pravdivými a hlavne ako sa viac hrať. Pretože nič
netreba brať príliš vážne. Hrajme sa, hrajme si.
Monika Piekelnicka

Smeťozber opäť v akcii Seniori sa vzdelávajú
Prvý jarný Smeťozber sa uskutočnil 23. apríla v lokalite Štrkopiesky, pri rampách smerom na Batizovce. Čistenia prírody
sa zúčastnilo 22 aktivistov vrátane 3-člennej ukrajinskej rodiny
ubytovanej vo Svite. Výsledkom je 48 vyzbieraných vriec odpadu
a pneumatiky v rôznych veľkostiach.
Nasledoval v poradí 40. zber odpadkov v lokalite záhradok pri
diaľnici, kde sa vyzbieralo 40 vriec. V čistení okolia plánuje skupina
zberačov pokračovať počas víkendov, až kým nenarastie vysoká
tráva. Pridať sa môže ktokoľvek www.smetozber.sk, kde zároveň
nájdete aj plán zberov.
red

2

Členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých sa zúčastnili dňa 28. apríla 2022 už po druhýkrát poznávania iných krajím pomocou fotografií z poznávacích zájazdov.
Prvá videoprodukcia bola z Albánska a Macedeónska, druhá z Pobaltských republík - Litvy, Lotyška a Estónska, zároveňa aj z Fínska.
Urobili si radosť maličkosťami z tomboly a potom si vypočuli
zaujímavú prednášku magistry z l ekárne Katky Troppovej.
Na 7. máj 2022 bol naplánovaný zájazd autobusom do Martina, kde naštívili Múzeum Andeja Kmeťa, Skanzen Jahodníky a vo
večerných hodinách divadelné predstavenie Tri sestry.
Za ZO SZZP Ing. Kuzmíková
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Na jar rozkvitne mesto
tulipánmi, počas leta trvalkami

Z diára primátorky

Už v úvode novembra minulého roku bolo v meste
vysadených takmer 1 800 tulipánov rôznych farieb.
Druhy boli vyberané s dôrazom na to, aby kvitli
čo najdlhšie a teda na záplavy farieb sa môžeme
tešiť približne od mája do júna. V polovici apríla
sa začala ďalšia etapa skrášľovania a to výsadbou
trvaliek, ktoré „prevezmú štafetu“ a kvitnúť budú
v lete až do neskorej jesene.

„Vynášanie Moreny“ za účasti ĽH Bystrianka, FS Jánošík Svit, žiakov
SZUŠ Fantázia, ZŠ Komenského.
l 4. apríl l Rozvoj mesta - kontrolný deň postupu investičných
projektov - opravy chodníkov, osádzania lavičiek, výsadba trvaliekspoločne s Technickými službami.
l 5. apríl l Regionálna spolupráca - zasadnutie rady združenia
Euroregión Tatry, kde témami boli aktivity a plán činnosti na rok
2022, program Interreg V - A Poľsko - Slovensko 2021-2027, projekt
Cesta okolo Tatier, informácie o existujúcich mikroprojektoch
a možnosti využitia v našom meste.
l 5. apríl l Školstvo - návšteva zápisu prváčikov v Základnej škole,
Komenského ul.
l 6. apríl l Investície - prevzatie GES (energetickej návratnosti)
projektu na mestskú plaváreň od víťazného projektanta spoločnosti TERGO.
l 7. apríll l Rozvoj mesta - pracovné stretnutie s obstarávateľom Územného plánu Jaroslavom Lizákom, vedúcou odd. sociálnych služieb PSK Monikou Andrašíčkovou, riaditeľkou CSS Batizovce Katarínou Bolisegovou k možnostiam deinštitucionalizácie
zariadení sociálnych služieb v gescii PSK v našom meste. Následne
jednanie so starostom obce Batizovce Gabrielom Bodnárom o príprave územného plánu na výstavbu napájacieho chodníka ponad
diaľnicu do Batizoviec v katastri mesta.
l 7. apríll l Školstvo - Stretnutie riaditeliek a ekonómiek škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta k rozborom hospodárenia za
rok 2021 a potrebami na rok 2022.
l 9. apríl l Šport - účasť na charitatívnej akcii Memoriálu J. Svočáka, na ktorej mesto participuje spolu s OZ Športuj srdcom na
podporu detí so zdravotným znevýhodnením.
l 10. apríl l Regionálna spolupráca - návšteva tradičného veľkonočného podujatia „Gúľaj sa vajíčko“ v susednej obci Batizovce.
l 12. apríl l Komunity - návšteva predsedu Jednoty dôchodcov
Svit J. Dluhého s členmi výboru k predstaveniu plánu činností JDS
a participácii mesta
l 12. apríl l Komunikácia - pravidelné online stretnutie s primátorkou.
l 13. apríl l Doprava - pracovné rokovanie k Zmluve o užívaní
priestorov autobusovej stanice vo Svite a cene za poskytnuté služby na autobusovej stanici Svit za účasti zástupcov spoločnosti SAD
PP, VÚC a mestského úradu Svit.
l 13. apríl l Školstvo - účasť na návšteve ambasádora projektu
„Tréneri na školách“ - Karola Kučeru v Základnej škole, Komenského
ul. Program bol zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny
telesnej a športovej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, v ktorej je zapojená aj naša druhá škola - SŠ Mierová. Stretnutie za účasti poslaskyne NR M. Šofranko, J. Majorovej Garstkovej a poradcu
predsedu vlády SR R. Jíleka.
l 20. apríl l Rôzne - zasadnutie Dozornej rady PVS Poprad
l 23. apríl l Kultúra a podujatia - otvorenie podujatia „Z Tatranského prameňa“ - regionálne kolo súťaže pre okresy: Kežmarok,
Levoča, Poprad a prehliadka detských folklórnych súborov a hudobného folklóru detí v Dome kultúry vo Svite.
l 26. apríl l Komunity - prijatie a blahoželanie jubilantom mesta
Svit pri ich významných životných jubileách na MsÚ.
l 27. apríl l Kultúra a podujatia - prijatie pozvania na verejný
koncert žiakov a pedagógov „Rozdávame lásku umením“, kde sa
predstavili všetky odbory ZUŠ Spojenej školy, Mierová - výtvarný,
hudobný, tanečný a literárno-dramatický.
l 28. apríl l Komunity - pozdrav členom JDS a CVČ Svit pri výsadbe rastlín v rámci úspešného projektu Karpatskej nadácie.
l 30. apríl l Komunity - spoločný hviezdicový výstup na Kozí
kameň spoločne s mládežníkmi z Centra voľného času, Mládežníckého parlamentu, občanmi nášho mesta a okolitých obcí.
l 30. apríl l Kultúra a podujatia - stavanie mája s folklórnym
sprievodom po meste v záujme zachovania ľudových tradícií pre
mladšie generácie.

Ako vznikla myšlienka skrášliť mesto približuje primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová: „Ja sa veľmi teším iniciatíve Občianskeho
združenia NATURALISTA, s ktorou prišla na jar minulého roku pani
Tatiana Dučaiová. Vďaka jej nápadu a odbornej koordinácii sme
spojili sily a naše mesto skutočne rozkvitne a ožije farbami. A čo je
z môjho pohľadu jedným z najprínosnejších faktorov tohto celého
projektu je, že bude prinášať radosť a okrášľovať naše mesto nie
len počas jednej sezóny, ale je to trvalo udržateľné. Zároveň mám
radosť, že výsadba okrášli aj časť Pod Skalkou, ktorej nebola doposiaľ venovaná pozornosť v tejto oblasti. Teraz, pri projekte zmeny
zastávok MHD sa budeme tejto lokalite venovať viac. Za inšpiráciu ďakujem pani Ľudmile Ilavskej.“ Všetky tulipány pochádzajú
priamo z Holandska. Tešiť sa môžeme na červené, biele, oranžové,
ružové, zeleno-biele, fialové, jednoduché či plnokveté tulipány.
Vybrané boli tak, aby kvitli čo najdlhšie. Všetky boli vysadené ručne
za pomoci Technických služieb Svit, Michala Olšavského a Tatiany
Dučaiovej (NATURALISTA, o.z.).
Takmer 1 800 tulipánov, ktoré svojimi kvetmi už tešia okoloidúcich, boli vysadené v týchto lokalitách: Pomník, Ul. SNP - Pamätník
A. Svitanovej, okolie mestského úradu, busta J. A. Baťu, okolie
Domu kultúry, Komenského ul. - tzv. pohotovostné byt. domy, okolie „Križiaku“, Ul. Jilemnického, Pod Skalkou, zariadenie DOS.
Takmer 2 000 trvaliek, ktoré boli vysadené na prelome apríla
a mája v tých istých lokalitách a navyše na dvoch rôznych miestach
v časti Pod Skalkou, pri plavárni a v ďalšom záhone na Jilemnického ulici.

Mesto bude rozkvitnuté od jari do jesene
Pokračuje Tatiana Dučaiová: „Nápad okrášliť Svit kvetinovými
záhonmi vznikla v jari 2021. Občianske združenie oslovilo vedenie
mesta a po spoločných sedeniach sme vypracovali plán oživenia
verejného priestoru. Verejný priestor a mesto, v ktorom žijeme nás
reprezentuje ako spoločnosť. Spoločnou snahou mesta a občianskeho združenia NATURALISTA je, aby sa obyvatelia vo Svite cítili
dobre, aby tu objavili niečo pekné. Ale tiež, aby sme im dali dôvod
ísť sa prejsť von po svojom meste a pokochať sa novými záhonmi. V neposlednom rade chceme podporiť biodiverzitu v meste
a udržateľnosť. Práve preto Michal Olšavský navrhol tieto záhony
ako dynamické.“
Tulipánové záhony sú v týchto dňoch dopĺňané o takmer
2 000 kusov trvaliek, ktoré nás budú tešiť svojou krásou až do neskorej jesene. Lokality výsadby boli určované s dôrazom na to, aby
skrášlili a ponúkali príjemný vizuálny dojem na miestach, kadiaľ
chodí čo najviac obyvateľov a aby boli videné aj o okien alebo
balkónov bytových domov, teda čo najviac.
Uzatvára Tatiana Dučaiová: „Navrhli sme dynamickú výsadbu, to
znamená, že v záhonoch sa vždy objaví niečo nové a vždy nás to
poteší svojou krásou. Všetky záhony boli navrhnuté pre danú lokalitu špeciálne. Do úvahy sa brali svetová strana, stanovište slnečné,
poloslnečné, tmavé, koľko stromov alebo budov je dookola. Tešiť sa
môžeme na astry, kocurnik, zvončeky, heuchery, krásky, echinaceu,
flox, veternicu, lupíniu či margarétky a mnoho ďalších. Záhonom
treba dať čas a šancu ukázať sa vo svojej kráse. Plnohodnotné
záhony budú najkrajšie o pár rokov.“		
Daniela Virostko

l 1. apríl l Kultúra a podujatia - účasť na mestskom podujatí
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Podporme v ankete
Slovenka roka hlasovaním
RNDr. Evu Nebusovú

Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová bola jednou z iniciátoriek toho,
aby sa táto mimoriadna žena stala nominantkou v najznámejšej ankete,
ktorá oceňuje ženy, ktoré dosiahli niečo výnimočné:
„Pamätáte si víťazku ankety Slovenka roka 2019 Andreu Gontkovičovú?
Je to úspešná Sviťanka, manažérka, ktorá pracuje mimo Slovenska. Mňa
teší, že srdce tejto úspešnej dámy ostalo doma - v našom meste a o život
v ňom sa pravidelne zaujíma. Zviditeľniť naše mesto mala záujem opäť a to
podaním nominácie výnimočnej ženy nášho mesta v ankete Slovenka roka
2022. Naše spoločné hľadanie vhodnej kandidátky netrvalo dlho a RNDr. Evu
Nebusovú, riaditeľku Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu sme
vytipovali bez váhania. Podarilo sa! Náš výber zaujal aj nominačnú komisiu
a Evka Nebusová je jednou z troch nominatiek na Slovenku roka 2022 v kategórii Vzdelávanie. Hlasujme za výnimočnú ženu Evu Nebusovú!“
O jej úspechu v tejto ankete môžeme rozhodnúť aj my zaslaním svojho hlasu. Hlasovať je možné tromi spôsobmi:
l SMS na číslo 7504 v tvare SR 16 (cena SMS je 1 eur s DPH)
l kupónmi z týždenníka Slovenka
l online na www.slovenkaroka.sk/hlasovanie.

Pozor, hlasovanie je možné len do 1. júna 2022.
Čo hovoríš na to, že Ťa Andrea Gontkovičová (pozn. red. – držiteľka titulu Absolútna Slovenka roka 2019) nominovala do ankety
Slovenka roka 2022?
Informácia o nominácii mi zobrala dych a posadila na dobrých
pár minút na stoličku. A to som vôbec netušila, kto nomináciu podal. Pani Gontkovičovú som vnímala ako Slovenku roka z minulého
obdobia a výnimočnú ženu, ocenenú aj mestom Svit. Nemala som
ani tušenia, že táto úžasná osoba vie o mojej existencii. Osobne
sme sa stretli až v Bratislave na tlačovej konferencii Slovenky
roka 2022. Všetky moje predstavy o nej sa vyplnili, že je príjemná,
perfekcionalistka, optimistická, pripravená popasovať sa s každým
problémom.
Aké boli tvoje pocity, keď si sa to dozvedela?
Moje pocity?Zmätené! Prečo ja? Čo výnimočné som urobila? Sú
tisíce ľudí v mojom okolí, ktorí si
toto ocenenie zaslúžia! Myslím,
že nad tým rozmýšľam ešte aj
teraz, tri mesiace po oznámení
nominácie. Beriem ju ako obrovský záväzok voči našej škole. Je to
uznanie pre nás všetkých.
Tvoje okolie ťa vníma ako
nesmierne ľudského, pozitívneho človeka, ktorý dokáže šíriť
dobro a lásku i vo chvíľach, keď
ti je možno samej ťažko... Ako to
robíš? Ako sa to dá?
V každom období môjho profesionálneho života som pracovala skutočne s radosťou. Práca ma napĺňa a napĺňa aj teraz. Koľko
ľudí sa ma po 38 rokoch opýta : „A ešte vás to baví?“. Áno baví.
Práca s deťmi je úžasná. Stále iná. Človek sa neustále posúva. Deti
sú výzva, ktorá vám nedá zaspať a zastať. Nemám rada sťažnosti
na tunajšiu „lenivú“ mladú generáciu. Nie, deti sú úžasné! Majú
nádherné nápady, myšlienky. Je len na nás, aby sme ich podchytili, podporili, pochválili, urobili im priestor a vytvorili podmienky.
Mnohí pedagógovia zvaľujú svoje zlyhanie na správanie detí. Vždy
som sa snažila a snažím sa vytvoriť na škole podmienky, v ktorých sa môže rozvíjať každý - žiak aj zamestnanec. Moji kolegovia
poznajú moje krédo: škola má byť inštitúcia, do ktorej radi vstupujú
žiaci aj zamestnanci.
Čo je tvojou vnútornou motiváciou a hnacím motorom?
Veľmi ťažkým obdobím bol pre mňa rok 2013. Nástup do riaditeľského kresla bol poznačený u mňa diagnózou zhubnej choroby.
Školu som preberala vo veľmi zlej situácii, bola zadĺžená a určená
na zrušenie. Tento moment bol pre mňa asi kľúčový, chcela som sa
vyliečiť a vrátiť školu s jej tradíciami na to správne miesto.
Verím, že človeku nepomáhajú len úspechy. Myslím, že omnoho

viac ho posúvajú jeho pády. A to sa mi potvrdilo... Chorobu som
porazila a škola si získala čestné miesto v regióne. V roku 2018 sme
požiadali na základe dosiahnutých výsledkov ministerstvo o zapožičanie čestného názvu po zakladateľovi mesta Janovi Antonínovi
Baťovi. 13. septembra 2018 sme oslavovali 80. výročie založenia
Baťovej školy práce a pri tejto príležitosti nám ministerstvo čestný
názov udelilo. A prišiel nám ho odovzdať osobne, so zástupcami
PSK, vnuk J. A. Baťu, pán John Nash s manželkou. Úžasné chvíle!
Asi nikdy predtým sme nepocítili takú súdržnosť (zamestnanci,
žiaci, rodičia) a radosť. Dokázali sme to! Sme tu, školu zveľaďujeme,
prestavujeme, modernizujeme. Získali sme naspäť dôveru zriaďovateľa, mesta, rodičov, žiakov.
Mali sme totiž obrovský záväzok voči ešte žijúcim absolventom
pôvodnej Baťovej školy práce. Boli nesmierne šťastní, keď sa „ich“
Baťa znovu vrátil v našej podobe
pod Tatry do Svitu!
Na svojej práci mám rada všetko. Prvý krok ráno do vestibulu,
„arómu“ starej 80 ročnej budovy,
úsmevy detí a kolegov. Samozrejme, že prídu chvíle, bez ktorých
by som sa vedela zaobísť. Ale
naše heslo je - hľadajme riešenie,
určite existuje.
Ako si sa dostala k učiteľskej
profesii? Čo ťa viedlo pustiť sa
touto cestou?
K učiteľstvu ma priviedli moji rodičia - obidvaja učitelia, ktorí
pôsobili 40 rokov v ZŠ v Nižnej na Orave, ocko - telocvikár, mamina
- matematička. Som ale jediná zo súrodencov (sme tri sestry), ktorá
sa vydala pedagogickým smerom. Po absolvovaní MFF UK v Bratislave ma situácia zaviedla pod Tatry, do nádherného mladého
mesta Svit. Som tu doteraz - na našej škole, ktorá už niekoľkokrát
zmenila názov: SOU textilné Svit, ZSŠ Svit, SOŠ Svit, SOŠ polytechnická J. A. Baťu Svit. Ale stále je to jedna a tá istá inštitúcia.
Moje pozície: 1983 - 1999 - učiteľka matematiky a fyziky, 1999 2013 - zástupkyňa riaditeľa školy, od 2013 - riaditeľka školy.
Ako vnímaš školstvo na Slovensku? Ako systém mám na mysli...
Školstvo u nás je riadené veľmi chaoticky. Chýba mu jasné nasmerovanie, dlhodobá koncepcia. S každou novou vládou sa menia
postupy, zákony, každý pán minister chce zanechať po sebe svoju
„pečať“. Ale takto to nejde! Berieme si za vzor fínsky model, ale tam
to postupuje podľa poriadne vypracovanej koncepcie už niekoľko
desaťročí. Predsa nie je možné, aby školský zákon 245/2002 Z.z.
bol v od 1. 1. 2022 menený už trikrát! Napriek tomu v školstve u nás
pracuje veľa úžasných ľudí, nadšených pre prácu s mládežou. Mám
trochu obavu, že tento chaos odradí postupne všetkých...

„Myslím,
že človeka omnoho
viac posúvajú pády,
nie len úspechy...“
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Aké tri veci/ systémy by si v slovenskom školstve zmenila,
keby si mala čarovnú paličku? 
Takže určite by som zmenila toto chaotické riadenie, nastoliť
pevnú perspektívnu koncepciu a prepojenie vzdelávania s praxou.
Sprísniť výber uchádzačov na povolanie učiteľa je mojím ďalším
návrhom. Predsa dnes sa už dá zistiť, či sa človek na danú pozíciu
hodí alebo nie.
Čo považuješ za svoj doterajší najväčší úspech v práci i v živote?
Pracovný úspech - záchrana a postavenie školy. Sme vzdelávacia
inštitúcia, ktorá má svoje postavenie v regióne. Náš zriaďovateľ PSK - na nás pozerá s dôverou, rodičia nám zverujú svoje deti na
vzdelávanie.
Získali sme čestný názov, vie sa o nás. Na škole vládne ľudskosť,
radosť a príjemná pracovná atmosféra. V osobnom živote sa teším
z každého dňa. Po chorobe sa vám zmení rebríček hodnôt. Na prvej
priečke je rodina - môj úžasný syn Juraj a sestry s rodinami. Teším
sa zo zdravia, z práce, z kontaktu s ľuďmi.
Si fantastická šéfka a líderka pomerne veľkého kolektívu.
Tvoji zamestnanci o tebe veľa dobrého napísali i hovoria. Čo
myslíš, prečo je to tak? Čo robíš inak ako iní šéfovia, čo je podľa
teba dôležité na to, aby si dokázala tvoriť príjemné a motivujúce
pracovné prostredie?
Mám jednu úžasnú výhodu - okolo seba mám fantastický kolektív ľudí. Zamestnancov aj žiakov. Mojou snahou je vytvárať na škole
rodinnú atmosféru, pokoj a radosť z práce. A s mojimi ľuďmi to ide!
Sám riaditeľ nevytiahne totiž školu z krízy. Na to treba odvahu, chuť
a radosť z práce všetkých zainteresovaných. A toto všetko som ja
tu, na našej škole vo Svite, našla. Mám výnimočné šťastie, že medzi
moje záľuby patrí aj moja práca. Práca s deťmi, s kolegami. Keď
vidím, že sa mladý človek posúva každý deň o krôčik ďalej. A vďaka
týmto našim deťom sa posúvam dopredu aj ja.
Moje ďakujem patrí všetkým bývalým aj súčasným žiakom a kolegom. Toto nádherné ocenenie patrí predovšetkým im!
Za inšpiratívny rozhovor a úprimné slová zo srdca ďakuje Daniela Virostko.

Všetci moji kolegovia, žiaci súčasní
aj bývalí, milí moji priatelia!
Veľmi ťažko sa mi hľadajú slová, ktorými by som
momentálne vyjadrila svoju vďaku a svoje pocity.
O ankete Slovenska roka som v minulosti čítala
a vnímala som ju ako krásnu aktivitu ľudí, ktorí si všímajú
aj prácu iných. V živote by ma nenapadlo, že sa raz medzi
nominovanými ocitnem aj ja.
To moje prvotné prekvapenie hraničilo až s panikou
- „veď ja tam určite nepatrím“ a vôbec pritom nečakám
presviedčanie okolia o opaku a potľapkávanie po pleciach.
V súčasnosti čítam Vaše príspevky, pozdravy
a nesmierne si Vašu podporu vážim. Je nádherné čítať
Vaše spomienky na naše stretnutia. Viete, stále si ale
myslím, že si celé tie roky vykonávam len svoju prácu,
v ktorej som sa našla. Som šťastný človek, pretože svoju
prácu mám veľmi rada. Som šťastný človek, lebo v škole
je okolo mňa kolektív úžasných ľudí - kolegov a žiakov!!!.
Viete, sám jednotlivec nedokáže vytiahnuť školu z krízy.
Na to je potrebná vôľa, sila, podpora a odvaha všetkých
zainteresovaných. A ja som to všetko tu, vo Svite, na našej
škole našla.
Ocenenie patrí všetkým mojim kolegom, ktorí tu sú
a boli so mnou a všetkým našim zlatým deťom. Ocenenie
patrí celej našej škole!
Všetkým Vám patrí moja vďaka a úcta.
RNDr. Eva Nebusová

Naši...

Nasťa, Oľga, Maška, druhá Nasťa, Veronika, Vadym
a Daniel - naše nové deti. Prišli k nám začiatkom
marca len so svojimi mamami. S taštičkami, ako
sa chodí do školy. Utekali z Ukrajiny. 15 a 16-roční
tínedžeri, ktorým vojna ukradla najkrajšie roky
života. V prvých dňoch boli v šoku z celej situácie.
Nerozumeli jazyku krajiny, v ktorej sa ocitli. Pomohli
sme ubytovaním, milým slovom, financiami,
zbierkami potravín, šatstva, čím sme mohli.
Pomaly sa začleňujú medzi našich žiakov. Našli si nových kamarátov. Učia sa pod vedením našich slovenčinárok náš jazyk. A sú
úžasní! Skromné, vďačné, vnímavé deti, chtivé po vzdelaní. Je nádherné pozorovať ich, ako sa osmeľujú, ako pracujú na hodinách,
ako sa zapájajú do mimoškolských aktivít.
A čo sa nám podarilo navyše oproti iným školám? Naše deti
- Nasťa, Veronika a Saška, ktorú sme Vám predstavili predtým
(študuje u nás od septembra), reprezentovali svoju vlasť Ukrajinu
na Majstrovstvách sveta v cezpoľnom behu, ktorý sa konal na Štrbskom Plese v dňoch 22. - 27. apríla 2022.
Podarilo sa nám ich dostať medzi 17 družstiev sveta - Anglicko,
Holandsko, Česká republika, Francúzsko, Guinea, Španielsko, Keňa,
Turecko, Slovenská republika, a i., ktoré bojovali v sobotu 24. apríla
2022 v behu okolo Štrbského Plesa. Naše dievčatká to zvládli, odbehli, hoci cezpoľný beh nikdy netrénovali. Obrovský úspech.
Medzinárodná asociácia športu stredných škôl ISF SCHOOLS
CHAMPIONSHIP sa rozhodla túto ich odvahu, ale hlavne snahu
a vytrvalosť, oceniť zvláštnou cenou. V priebehu podujatia, v rámci
tomboly boli vyzbierané finančné prostriedky, ktoré asociácia ISF
všetky venuje žiakom odídencom, ktorí študujú na SOŠ polytechnickej J. A. Baťu vo Svite.
Finančné prostriedky budú rozdelené medzi tieto deti, ktoré
prejavili aj napriek svojej ťažkej situácii snahu začleniť sa a nájsť si
svoje miesto v živote.
Deti naše, obdivujeme Vašu vytrvalosť, radosť zo života aj s tým
málom, čo Vám ostalo. Skláňame sa pred Vašou skromnosťou
a úctou k životu.
Máte v nás oporu! Pomôžeme Vám.
RNDr. Eva Nebusová,
riaditeľka SOŠ polytechnickej J. A. Baťu vo Svite
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Výstup na Kozí kameň
V sobotu, posledný aprílový deň sa uskutočnil hromadný hviezdicový výstup na Kozí kameň. Tohto
výstupu sme sa zúčastnili aj my za mesto Svit, spolu s primátorkou Ing. Dášou Vojsovičovou.
Pridali sa členovia CVČ, ale aj obyvatelia Svitu. Spolu sme kráčali
od mestského úradu do Lopušnej doliny, kde sa k nám pripojili
ostatní zanietení turisti. Zvládli sme cestu na Kozí kameň, kde sme
sa na pravé poludnie stretli s ostatnými z okolitých obcí. Zaspievali sme si štátnu hymnu, občerstvili sa a vrátili späť do Svitu.
Počasie prialo a my sme mali dobrý pocit z krásnej spoločnej túry
a stretnutia všetkých zúčastnených. Tešíme sa na budúci ročník

spoločného výstupu. Uzatvára primátorka mesta: „Podujatie sa
vydarilo, množstvo účastníkov svedčí o dobrej propagácií v každej
obci. Z rozhovorov s účastníkmi som mala veľmi dobrý pocit.
Myslím, že dva roky absentovania týchto podujatí sa prejavili, ľudia
sa tešia z možnosti stretávať sa a aj oni boli prekvapení z hojnej
účasti. Posolstvo zo soboty do ďalšieho obdobia je - udržať tradíciu
podujatia!“			
Mgr. Janka Koreňová

Ako znížiť

sú niekedy naoko plné. Je tomu stále tak? Nie je. Neustále informujeme, žiadame, prosíme. Aby sme nemuseli prevážať vzduch,
pretože veľa spoluobčanov hodí do kontajnera nerozloženú krabicu. A prevážame vzduch. A zvyšujeme náklady. A strácame čas. Čas,
ktorý by sme mohli využiť na iné prospešnejšie činnosti.
Jeden príklad z nedávnej minulosti:
13. apríla 2022 o 14:05 na Štúrovej ulici pod „Kopčekom“ starší
pán vkladal nerozložené krabice do kontajnera. Napriek upozorneniu, že sa takto kontajner rýchlo naplní, toto odignoroval. Je to jeden z kontajnerov v tejto lokalite, ktorý je často naplnený bohužiaľ
„vzduchom“. Pred rokom sme investovali do informačných nálepiek
na jednotlivé kontajnery, kde je špecifikácia, aký odpad tam patrí
a ako naložiť s týmto odpadom.
Nebuďme ľahostajní. Upozornime „taktiež“ spoluobčanov,
ak vidíme, že hádžu do kontajnera nerozložené papiere. Alebo
jednoducho pohodia krabicu vedľa kontajnera. Lebo veď, ...„Však
ich platíme z našich daní...“, ako možno napíšu skalní hejteri na
sociálnych sieťach.
Aj toto je príklad prejavu kultúrnosti na Slovensku. Môžeme
poškuľovať napríklad po bohatom Švajčiarsku. Ale pochybujem, že
si tam obyvateľ dovolí nerešpektovať jednoduché princípy.
Technické služby Mesta Svit

náklady na zber odpadov
Doba ľahostajnosti? Áno, stretávame sa s ňou
neustále. Neustále hľadáme spôsoby, ako znižovať
náklady na odpad, ktoré sa nakoniec prejavia
v peňaženkách občanov. Modré 1100 l kontajnery.
Tieto sú v meste určené na zber papiera a kartonáže.
Momentálne je v meste Svit rozmiestnených
38 modrých 1100 litrových kontajnerov.
Je to veľa, či málo?
Áno, ľudia sú pohodlní, ľahostajní a kým sa ich to priamo netýka,
neriešia. Česť výnimkám. Anonymita, ale mnohokrát aj ignorancia.
A potom zrazu ponosy na plné kontajnery. Technické služby Mesta
Svit častokrát, napriek fixnému, zverejnenému harmonogramu
zberu jednotlivých druhov odpadov, musia do svojho vyťaženého
pracovného programu zaradiť mimoriadny zber. Modré kontajnery
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Z rokovania
zastupiteľstva

Zbor mestského zastupiteľstva Svit sa
stretol 28. apríla 2022 na svojom 36. riadnom
zasadnutí.

Financie
l Schválená bola suma 4 000,- eur na zakúpenie varného kotla pre školskú jedáleň
Spojenej školy na Mierovej ulici.

Majetkovoprávne záležitosti

l Poslanci sa zhodli na odpredaji 160 m2 pozemku priľahlého k rodinnému domu na
ul. Horskej, v celkovej cene 3 040,- eur ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
l Schválené boli prenájmy voľných nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku
a to: 15,50 m2 (s podielom na spoločných
priestoroch 8 m2) za nájomné vo výške
30,50 eur/1 m2/rok pre nebytový priestor
a spoločné priestory 2,4 m2 - sociálne zariadenie, za nájomné vo
výške 10,- eur/1 m2/rok.
l Zbor odhlasoval i prenájom nebytových priestorov - javiska
v divadelnej sále a šatne pri krojovni v Dome kultúry Svit Folklórnemu súboru SENIOR Jánošík Svit za 1,- euro/predmet nájmu/rok.
FS SENIOR Svit vznikol oddelením z Folklórneho súboru Jánošík
Svit a z toho dôvodu podal žiadosť o prenájom nebytových priestorov, za účelom realizácie tanečných skúšok a pre zabezpečenie
administratívneho zázemia súboru.
l Zábavnému súboru SVITTASENIOR Svit schváli poslanecký zbor
prenájom nebytových priestorov (61,25 m2 - klubovňu a o výmere
4,16 m2 - kuchynku) v Dome Kultúry Pod Skalkou za nájomné vo
výške 1,- euro/predmet nájmu/rok. Nakoľko je súbor rozdelený na
dve zložky, ktoré nemôžu vykonávať kondičné skúšky v jednom
priestore súčasne, požiadalo občianske združenie o rozšírenie
predmetu nájmu.

Rôzne
l Na dožiadanie kontrolného orgánu schválil poslanecký zbor
doplnenie uznesení o sumy spolufinancovania podaných žiadostí
k projektom:
- „Modernizácia techniky v Dome kultúry vo Svite“ suma 5% spolufinancovania vo výške 9 981,69 eur.
- „Modernizácia autobusovej zastávky na ul. Mierová“ suma 5%
spolufinancovania vo výške 654,72 eur.

Interpelácie
l V. Zentko podal dve interpelácie:
- Na tému znovuzavedenia pouličného zberu papiera, v ktorej
požiadal o informáciu, kto by znášal finančné navýšenie, ak by sa
zaviedol zber.
- Požiadal o oslovenie spoločnosti, ktorá technicky zabezpečuje
službu Info SMS systém, či by nebolo možné upraviť čas doručenia
od 7:00 do 22:00 h, aby správy neboli doručované v noci a aby
boli informácie doručené včas. Zodpovedná za túto agendu na
mestskom úrade D. Virostko odpovedala, že je to technická záležitosť automatického systému. Odosielanie SMS sa vykonáva počas
pracovných hodín. Požiadavky sa zhromažďujú v systéme zazmluvneného odosielateľa a reálne odoslanie správy závisí od množstva
požiadaviek na hromadnom serveri, kde Mesto Svit je len jedným
z mnohých žiadateľov/užívateľov. Je to podobné, ako sms správy
z bánk. Prisľúbila preverenie možnosti zmeny času zasielania.

Diskusia
l R. Abrahám skonštatoval, že do marcového vydania mestských
novín bol vložený Stručný manuál civilnej ochrany obyvateľstva.
Opýtal sa, odkiaľ tieto informácie pochádzajú. D. Vojsovičová
odpovedala, že na základe iniciatívy sociálneho oddelenia MsÚ bol
vypracovaný manuál pre občanov nášho mesta pri mimoriadnych
udalostiach, situáciách a ohrození s vysvetlivkami a radami ako sa

v týchto situáciách zachovať. Je uverejnený ako leták v mestských
novinách a na webových stránkach mesta.
l M. Šramková sa opýtala, prečo pred bytovým domom na Ul. Štefánikovej oproti kolkárni sú už dlhší čas položené rúry. D. Vojsovičová odporučila, spojiť sa s domovým dôverníkom príslušnej
bytovky, ktorý poskytne vysvetlenie.
l I. Zima navrhol poslancom pozrieť si odpoveď na jeho interpeláciu ohľadom novej bytovej výstavby, ktorá je plánovaná súkromnými developermi. Tým narastie počet bytov a to vyvolá zvýšené
nároky na infraštruktúru a občiansku vybavenosť v meste. Plánovaná výstavba má byť v lokalite pri Mladosti, Ul. 9. mája, Kpt. Nálepku,
Ul. Štúrova na súkromných pozemkoch. V meste sa predpokladá
nárast počtu obyvateľov a áut, čo ovplyvní počet detí, ktoré budú
navštevovať škôlky a školy v meste. Upozornil, že by sme mali byť
opatrní pri schvaľovaní zmien v územnom pláne, pretože mesto do
týchto projektov môže zasiahnuť iba okrajovo. Podotkol, že kapacita MŠ je naplnená na zákonné maximum. V prípade, že nedôjde
k rozšíreniu kapacity, nebude možné prijať viac, než je aktuálny
počet a že nemáme inú alternatívu na zvýšenie kapacity MŠ ako
projekty smerujúce k zvýšeniu kapacít školských zariadení. Požiadal, aby sa mesto spolu s pani riaditeľkami škôl týmto problémom
zaoberali.
l M. Šramková sa opýtala, ako je to s plánovaným Domom seniorov. J. Hutník informoval, že finančná dotácia zo ŠFRB projekt
nevykryje, počká sa, aká výška projektu bude schválená, podľa
toho sa bude schvaľovať úver v júni 2022. Momentálne sa vybavuje
stavebné povolenie, bude vybraný zhotoviteľ.
l I. Švagrovská informovala, že na komisii výstavby bolo prezentovaná výstavba spoločnosti PHOENIX Developmet, ktorá uvažuje
o výstavbe BD, v ktorých sa bude nachádzať okolo 200 bytov, parkovanie bude riešené v podzemí. Tiež je toho názoru, že výstavba
developerov mesto zaťaží. Mali by sme byť preto, na to pripravení,
čo sa týka školstva, zdravotníctva, infraštruktúry.
l D. Vojsovičová informovala, že bol schválený projekt z MAS na
autobusové zastávky v lokalite Pod Skalkou (Ul. Terasová, Skalná
a Horská) v sume 30 000 eur.
- Realizuje sa osádzanie 17 ks lavičiek a smetných košov po meste.
Jednotlivé miesta na umiestnenie mobiliáru boli starostlivo vyberané aj za pomoci členov Jednoty dôchodcov Slovenska.
- Prebehlo rokovanie so zástupcami SAD a PSK, ktorého výsledok
je ten, že mesto naďalej trvá na svojich podmienkach. SAD požiada
predsedu PSK o stretnutie a rokovanie ohľadom možností financovania. O výsledku rokovania bude SAD informovať TS a Mesto Svit,
následne budú pokračovať rokovania.
- Informovala, že pokračuje revitalizácia chodníkov a cesty na
Ul. Štefánikovej.
- Na MsÚ je momentálne havarijný stav v dôsledku výpadku elektrickej prípojky, z troch fáz je funkčná len jedna. Týmto sa ospravedlňujeme aj občanom, pretože je nefunkčný aj výťah. Problém
riešia Technické služby spolu s technickým oddelením.
- Oznámila, že prepravný výťah v Dome kultúry je sprevádzkovaný.
- Po meste boli znovu rozmiestnené verejné bicykle v rámci bikesharingu, ktoré budú naďalej slúžiť na bežnú prepravu po meste,
spoznávanie blízkeho okolia. Sú naplánované ďalšie rokovania
ohľadom dodania a sprístupnenia ďalších zdieľaných dopravných
prostriedkov ako sú kolobežky a bicykle na elektrický pohon.
- Od mája 2022 Mesto Svit v spolupráci s Mediačným centrom Poprad opäť ponúka možnosť bezplatného právneho poradenstva.
l I. Zima sa opýtal v akom stave je projekt cez MAS cyklochodník
ku Bagrovisku. D. Vojsovičová odpovedala, že projekt je stále v štádiu odborného hodnotenia riadiaceho orgánu.
l M. Šramková sa poďakovala za zorganizovanie koncertu Lenky
Filipovej mestu a M. Jalovičiarovej. Sála bola plná a účastníci koncertu spokojní.
l Poslanci udelili v diskusii slovo trom občanom, ktorí diskutovali
k prejednávaným bodom programu.
l Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční
26. mája 2022.
Daniela Virostko
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Pošlite svoj návrh
na udelenie ceny mesta Svit
Svoje návrhy a nominácie na udelenie Cien mesta, Cien primátorky a Ceny primátorky - Mladá
osobnosť mesta môžete posielať najneskôr do 7. júna 2022.
Pocta osobnostiam, ktoré pre naše mesto urobili niečo výnimočné, alebo šíria dobré meno, či reprezentujú ho udelením
Cien mesta, Cien primátorky a Ceny primátorky - Mladá osobnosť
mesta sa uskutoční tradične v rámci galaprogramu a to 21. septembra 2022. Mesto si týmto opäť uctí ľudí - občanov, ktorí sa
významnou mierou podieľali na rozvoji nášho mesta v rôznych
oblastiach života.
Aby bolo udeľovanie čo najobjektívnejšie, každoročne sa obracia vedenie mesta na širokú verejnosť, aby písomne najneskôr
do 7. júna 2022 doručila svoje návrhy na ocenenie osobností pre
rok 2022. Návrhy, ktoré budú doručené poštou, alebo osobne
cez podateľňu mestského úradu Svit po tomto termíne nebudú
akceptované.
Navrhované osobnosti musia spĺňať niektoré z nasledujúcich kritérií, ktoré sú určené štatútom mesta:
n 5. apríla v poobedňajších hodinách bola
hliadka MsP požiadaná hliadkou OO PZ
Svit o súčinnosť pri preverení oznámenia,
podľa ktorého sa v jednom z BD na území
mesta nachádza človek, ktorému prišlo
zle a nekomunikuje. Po príchode oboch
hliadok na miesto bol počuť z bytu len
štekot psa a majiteľ sa neozýval. Na miesto
bola okamžite privolaná osádka RZP ako aj
HaZZ, ktorí otvorili dvere do bytu, kde bola
nájdená osoba, žiaľ, už bez známok života.
Vec ďalej realizovala OO PZ Svit.
n 8. apríla po polnoci bola hliadka MsP
vyslaná na preverenie oznámenia ku garážovej osade v blízkosti čističky odpadových
vôd vo Svite. Hliadka bola informovaná,
že na jednej z garáží sú pootvorené dvere.
Hliadka zistila majiteľa garáže, ten následne
kontaktoval nájomcu garáže, ktorý sa dostavil na miesto, aby si garáž prekontroloval
a zabezpečil.
n 9. apríla v poobedňajších hodinách bola
hliadka MsP privolaná na Ul. Kpt. Nálepku,
kde v jednom z bytov sa nachádzala žena,
ktorá spadla z postele. Hliadka po príchode
na miesto žene spolu s oznamovateľkou
pomohla a uložila na posteľ. Na miesto
bola privolaná aj osádka RZP, ktorá ženu na
mieste vyšetrila.
n 10. apríla vo večerných hodinách
bola hliadka MsP požiadaná operačným
strediskom Záchrannej zdravotnej služby
v Prešove o asistenciu s prístrojom AED
v jednom z BD v meste Svit. Na mieste sa
nachádzala osádka RZP, ktorá identifikovala
muža, žiaľ, už bez známok života. Na miesto
bola privolaná osádka OO PZ Svit, ktorá vec
realizovala ďalej.
n 21. apríla hliadka MsP v súčinnosti s OO
PZ Svit preverovala oznámenie, že v jed-
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- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno - prospešnej činnosti
- významné pričinenie sa o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta,
jeho propagáciu doma i v zahraničí,
- činnosť pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho
občanov.
Tieto kritériá platia pre udelenie Ceny mesta Svit. Udelenie
Ceny primátora je v kompetencii primátora mesta a v hierarchii ocenení nasleduje za Cenou mesta. Ak však máte návrhy aj
v tejto kategórii, vedenie mesta ich rado ich prijme. Svoje návrhy
zasielajte na adresu: Mestský úrad, Hviezdoslavova 268/ 32, Svit.
Na obálku napíšte heslo „Ceny mesta“.
Veríme, že aj tento rok sa s Vašou pomocou podarí nezabudnúť na nikoho, kto si takúto pozornosť zaslúži.
Daniela Virostko

Z denníka Mestskej polície
nom z bytov vo Svite sa nachádza osoba,
ktorá nereaguje na búchanie na dvere
a na telefonáty. Na mieste boli za pomoci HaZZ otvorené dvere bytu, kde bola
identifikovaná osoba pri vedomí. Na miesto
sa dostavila aj osádka RZP, ktorá osobu
vyšetrila a odviezla na ďalšie vyšetrenie do
NsP v Poprade.
n 24. apríla vo večerných hodinách bola
hliadka MsP vyslaná na Ul. Jilemnického,
kde sa mal nachádzať muž, ktorý bol celý
premočený. Po príchode na miesto hliadka
identifikovala mladíka, zjavne pod vplyvom
alkoholu, ktorý sa mal problém dostať do
bytu svojho otca, nakoľko nemal kľúče.
Mokrý bol preto, lebo spadol do rieky Poprad pri telefonovaní na jej brehu. Hliadka
sa telefonicky spojila s otcom mladíka
a zabezpečila, aby sa mladík dostal do bytu.
n 26. apríla bola hliadka MsP požiadaná
operačným strediskom Záchrannej zdravotnej služby v Prešove o poskytnutie prvej
pomoci s prístrojom AED (automatický
prenosný defibrilátor) vo Svite. Hliadka
sa okamžite presunula na udanú adresu,
kde sa už nachádzala osádka RZP, ktorá na
mieste konštatovala smrť osoby.
MsP v apríli spolupracovala s Technickými službami mesta Svit pri jarnej údržbe
verejných komunikácií, pričom zisťovali
a kontaktovali majiteľov nepreparkovaných
vozidiel v čistených častiach mesta podľa
rozpisov údržby.
Hliadky počas apríla riešili rušenie
nočného kľudu celkovo v 28 prípadoch.
Priestupcovia boli riešení podľa §48 Zákona
372/90 Zb.

Hliadky Mestskej polície odchytili
v apríli 4 ubehnutých psov. Zvieratá boli
preverené pomocou čítačky čipov, ich majitelia boli kontaktovaní a keďže sa dopustili
priestupku tým, že nezabránili voľnému
pohybu svojho psa, dopustili sa priestupku
proti VZN č. 8/2018, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti súvisiace s držaním psov na
území mesta Svit a tieto priestupky boli
riešené na mieste podľa §84 zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
S prichádzajúcou jarou, teplým a suchým počasím, sa opäť objavujú prípady
vypaľovania suchej trávy. Toto obdobie
charakterizuje enormný nárast vzniku
požiarov v prírodnom prostredí. Okrem
poškodenia životného prostredia, najmä fauny a flóry, vznikajú pri vypaľovaní
obyčajne aj nenahraditeľné škody na
majetku a dochádza k ohrozeniu aj životov
obyvateľov. V zmysle § 61 zákona NR SR
č. 314/2001 Z. z. môže byť fyzickej osobe,
ktorá vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch
alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť
k jeho rozšíreniu uložená pokuta až do
výšky 331 eur. Ak sa stanete svedkom vypaľovania trávy a lesných porastov, teda ak
ste svedkom porušenia zákona, mali by ste
nahlásiť túto skutočnosť na políciu (t.č. 158)
prípadne mestskú políciu
(t.č. 0905 636 715).
Apelujeme na občanov, aby na upratovanie dvorov a záhrad nepoužívali oheň
a predišli tak vzniku škôd na majetku
a zdraví.
Mgr. Erika Danková
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Vás pozývajú na

Deň detskej radosti
4. jún 2022 (sobota) / 10.00 h.
areál Koliba vo Svite

10.00 OTVORENIE S AĎKOU
11.00 ROZPRÁVKOVÝ HRNIEC
Divadlo Portál

12.00 KÚZELNÝ SVET VÍL

Alimah fusion a Divadlo alchýmie

12.30 ALADINOVA ČAROVNÁ LAMPA
Divadlo Clipperton

13.30 DANCE MINIFESTIVAL

ZUŠ na Ul. Mierovej SZUŠ Fantázia,
Alimah Fusion a Divadlo Alchýmie

14.30 CRAZY FUN S BATIDOU
15.00 MINIDISCOSHOW
S TÁRAJKOM
A POPLETAJKOU
MENGUSOVCE

BATIZOVCE

ŠTÔLA

Sprievodné akcie:

CESTA ROZPRÁVKOU
TRI PRASIATKA
* tvorivé rozprávkové dielne
* výstava plastikových modelárov * malá
kontaktná zoo * mladí lukostrelci * tvorenie
domčeka pre prasiatka * Tiger - vojensko
historický klub - ukážky vojenskej výstroje
Čakajú Vás:
Milé Strigônky * Zábavné hry
a súťaže * Animácie * Sladké prekvapenia
* Občerstvovacie stánky * Nafukovacia
atrakcia - skákačka a šmýkačka
Zmena programu vyhradená !
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v DK Svit

GERLACHOV

ZO OZP Poprad

Vás pozývajú na

Medzinárodný deň detí
4. jún 2022 (sobota) / 10.00 h.
futbalové ihrisko Mengusovce

Čaká vás: * Ujo Ľubo * Maya Gal Hana * Kamaráti z Trinity * Astro Show
Sprievodné akcie: * ukážky policajtov * ukážky hasičskej techniky
* ukážky techniky SSÚD Mengusovce * psovodi * vláčik * skákacie hrady
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Choroba mi
je motiváciou!

Sebastián Živčák (18 rokov): „Všetko
má svoj dôvod... Ľudia ktorý cvičia,
majú na to dôvod... Chcú pribrať,
schudnúť, naučiť sa nové triky,
alebo proste byť len fit, žiť zdravo.
Niektorí skončia po týždni, iný zas
po mesiaci, roku. Prečo končia?
A zas sme pri dôvodoch. Nechce
sa im? Nevidia výsledky? Nemajú
čas? Ba dokonca ak zistia, že to
nie je len o cvičení ale i strave, tak
nemajú peniaze na zdravú stravu?
Ak ich trápi iba toto, tak to nie je
také vážne, kedykoľvek sa môžu
k tomu vrátiť, skúsiť to znova so silnejšou vôľou,
trpezlivosťou, a namiesto sladkostí a fast-foodov
investovať do zeleniny, mäsa. No čo ľudia ktorý
skončia kvôli chorobe? Asi to nebudú siliť. Nájdu
si, ak sa dá, inú aktivitu, alebo môžu veriť, že sa
raz vrátia, no hlavne nech sa nevzdávajú! Moje
cvičenie zas začalo vďaka chorobe. Bola mojou
motiváciou...“
Vysvetlíš nám bližšie, čo teda bola tá tvoja osobná motivácia?
Sebastián: Áno, po dlhých mesiacoch vnútorného krvácania
zo steny hrubého čreva mi v 14 rokoch diagnostikovali ulceróznu
kolitídu. Vtedy som nevedel čo to je, asi tak ako vy, ktorí to čítate.
Začal som konzultovať s doktormi, ujom googlom, výživovými
poradcami. Zistenia boli znepokojujúce, no pozitívnou správou
bolo, že po dvoch mesiacoch mi môžu konečne nastaviť správnu
liečbu. Čakali ma ďalšie mesiace strávené doma a v nemocnici.
A nakoniec som pristúpil na biologické liečby, na ktoré chodím aj
momentálne, keďže choroba bola v takom štádiu, že mi tabletky
nepomáhali. Konečne, ako tak fit, som vyšiel z nemocnice a mal
som 40 kg. Strava takmer žiadna, sucháre a čaje. Nájsť si špeciálny
jedálniček zostavený pre mňa bolo nemožné. Začal som si tvoriť
nový jedálniček úplne odznova, keďže je to veľmi individuálne, čo
človek môže jesť a čo nie.
Napadlo mi, ako si dokáže 14-ročný chalan „zostavovať“
stravu?
Sebastián: Po dobu vyše pol roka som skúšal každý štvrtý deň
rôzne potraviny, prílohy, jedlá na rôzne spôsoby a zapisoval. Konečne po polroku som vedel, čo môžem jesť. Nebolo toho veľa, no bol
som rád aj za to. Ale váha nešla vôbec hore... Smiali sa mi, aký som
chudý. Veď pozrite na foto. A vtedy, 8 mesiacov po diagnostikovaní
choroby, keď som začal mať energiu aj na iný pohyb ako je cesta do
a zo školy, som začal cvičiť. Bolo to v 9. ročníku ZŠ. Zo strany leká-
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rov mi to však nebolo odporúčané. No môj cieľ bol pribrať! Bolo mi
jedno čibudem naberať 1 rok alebo 10.
Je ochorenie liečiteľné? Aké sú aktuálne prognózy?
Sebastián: Nie, momentálne nie je liečiteľné. Zatiaľ sa udržujem
na biologických liečbach, na ktoré chodím pravidelne a beriem
lieky na diagnózu. Moje aktuálne výsledky sú na priemerných
hodnotách pre takýchto chronických chorých. No pocitovo sa mám
fajn J, až na nejaké vedľajšie reakcie choroby, ako sú rôzne vyrážky
po tele, momentálne po tvári.
Obmedzuje tvoj život choroba v súčasnosti?
Sebastián: Momentálne je to v stabilizovanejšom stave a až
na skoré ranné stávania, kvôli tráveniu, a nejakým občasným
vedľajším reakciám choroby ako som už spomínal, tak viac menej
v ničom (klopem po dreve). Ale samozrejme si musím dávať pozor
na stravu, musím vedieť čo jem a koľko jem, aj čo pijem... No to už
beriem ako samozrejmosť. Občas však mi je ľúto, že práve kvôli
tomu nemôžem ísť si niekde sadnúť s kamarátmi na kebab, pizzu
alebo kávu.
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Prečo si sa rozhodol začať práve s cvičením? Napadá mi, že
človek sa vo väčšine prípadov v takejto ťažkej životnej situácii
skôr „opustí“, poddá...
Sebastián: Nechcel som sa vidieť taký... Problémom však bolo,
že žiadne váhy som dvíhať nemohol. Googlil som ako teda cvičiť.
Kalistenika bola odpoveď! Začal som cvičiť s vlastnou váhou a po
každom mesiaci som po trošku priberal 0,3 kg, 0,5 kg, neskôr 1 kg...
A tak to šlo pomaly, no veľmi ťažko, keďže som mal v tom čase stále
štyri až desať stolíc denne. To ma veľmi brzdilo. Raz som pribral
a na druhý deň, všetko čo som nabral, zas stratil. Tento kolobeh sa
opakoval stále dookola. Vyčerpaný som chodieval na tréningy, pretože som to nechcel vzdať. Stravu som si znova a znova pregenerovával a zapisoval. Nakoniec som mal slušný jedálniček, ktorý mal
základy aj z jedálničku kulturistov, kuracie mäso, ryža, tvaroh. Cvičil
som aj napriek častým návštevám nemocníc, ale i stále pretrvávajúcim črevným problémom... A tak trošku som stále veril tomu, že
kalistenika mi so zdravím len pomôže. Veď to nie je žiadne dvíhanie
veľkých váh.
Kde si trénoval? Cvičil si s trénerom, alebo pod dozorom?
Sebastián: Môj prvý rok cvičenia som strávil doma. Hrazda na
zárubni bola moja prvá pomôcka pri cvičení. Neskôr som sa začal
ukazovať aj na hrazde pri studničke a po 2 rokoch cvičenia i na
workoutovom ihrisku v Podskalke, kde som trénoval spolu s kamarátmi Petrom, Adriánom a Samuelom. S Petrom cvičíme spoločne
doteraz a navzájom sa podporujeme a pomáhame jeden druhému
pri cvičení. No s prípravou na súťaž mi pomohol hlavne kamarát
Janko z Liptovského Hrádku, vďaka ktorému som posledné mesiace trocha vyzrel a pocvičil i v posilňovni.
Prečo si sa rozhodol posunúť svoj level cvičenia až na súťaženie?
Chcel som dokázať či už sebe, alebo motivovať aj iných, že sa dá
robiť aj takýto náročný šport, aj napriek tomu, že vám to komplikuje mnoho prekážok. Ak človek naozaj chce, dá sa to!
Tvoje cvičenie však napokon neostalo len „regeneračné“...
Svoju prvú súťaž si vyhral 3. apríla a bol to Best Cup v Starej
Ľubovni.
Sebastián: Splnil sa mi sen. Toto bola prvá veta, ktorú som si
povedal, keď som vstúpil s nohou na súťažné pódium. Vyhral som
už len tým, že som sa tam dokázal postaviť ako chronický chorý
a zvládnuť s tým celú náročnú prípravu. Nenechal som sa rozhodiť
stresom ani emóciami a odprezentoval som sa v podobe dobrého
pripraveného pózovania, kde som štyrmi pózami postupne ukázal
každú stranu môjho tela. Veľmi som si to užil! Usmieval som sa
a doslova žiaril šťastím. Vyhlasovaním mien od posledného som si
uvedomoval, že som stále bližšie k víťazstvu, ktoré naozaj nastalo.
Neskutočný pocit! V hlave sa mi premietla všetka tvrdá práca za tie
roky. Som veľmi vďačný najmä Jankovi Moravčíkovi, Miroslavovi
Chovanovi a mnoho ďalším, s ktorými sme spoločne prešli túto
cestu na súťaž. Podporovali ste ma, verili mi, a stáli pri mojom boku
vždy! Ďakujem!
To však nebolo tvoje jediné víťazstvo...
Sebastián: Popravde, je to prvýkrát, čo nemám k takému veľkému momentu a úspechu doposiaľ v mojom živote čo dodať. Stratil
som slová a myslím, že si môžem dovoliť povedať, že fotka vraví za
všetko! Samozrejme sa chcem poďakovať znova všetkým ľuďom,
ktorý to so mnou potiahli ďalší týždeň. A celkovo špeciálne ocinovi
za starostlivosť, pomoc s varením, nákupmi, cestovaním, pochopením a rešpektom, keď som bol doma mnohokrát nervózny kvôli
strave a 3-hodinovým tréningom J... No dôrazne som mu vravel,
že to bude stáť za to! A na Majstrovstvách SR v Men‘s Physique
Juniorov do 178 cm, 9. apríla sa o tom naživo presvedčil. Jarná
sezóna je hotová. Spoznal som mnoho nových kamarátov s rovnakými záujmami a už teraz sa teším na tu ďalšiu!
Si na prahu dospelosti... Čomu sa chceš profesne venovať zamestnaním?
Bol by som nesmierne rád ak by som mohol byť výživovým poradcom, trénerom, no nie obyčajným. Určite mám záujem pomáhať
a sústrediť sa aj na ľudí s podobnými diagnózami, dostať ich z toho
a pomôcť im na ceste za ich vysnenou postavou a zotavením

sa. A udržiavať ich črevo v kľudovom stave, aby ich životy neboli
znepríjemňované častými stolicami, neočakávanými kŕčmi či inými
nepríjemnosťami, ale práve naopak, aby žili naplno a ideálne tak,
aby sa cítili ako zdraví. Ako sa vraví, najlepší doktor je predsa ten,
čo ma rovnakú diagnózu a chápe tých pacientov, napr. v tom čo si
prežívajú.
Chcel by si dodať niečo na záver?
Sebastián: Ako čas plynul, po štyroch rokoch cvičenia som
dosiahol takýto výsledok, ktorý nie je určite len genetikou, ako
poniektorí vravia. Bola to drina, krv z mozolí, pot, prísna strava
a najmä silná psychika, ktorá bola podporovaná skvelými ľuďmi,
obohatená ich nakopnutím do ďalšieho a ďalšieho tréningu. Na
záver by som chcel len podporiť všetkých ľudí, ktorý si prechádzali
niečím podobným, ale aj tých, ktorý sa len práve rozhodujú, či
začať cvičiť alebo chcú skončiť. Makajte na sebe, stojí to za to, to
psychické a fyzické zdravie. V budúcnosti sa vám to vráti! Ďakujem aj tým, ktorý došli až tu a prajem im stálu pozitivitu do života.
Nestresujte sa nad banálnymi vecami, všetkým tým stresom trpí
tráviaca sústava. Nerobte telu zle častým pitím alkoholu, fajčením
a inými vecami. Doprajte mu to správne palivo. Choďte si za svojimi
snami a cieľmi!
Sebastián prešiel napriek svojmu veku pozoruhodnú cestu. Redakcia mestských novín mu zo srdca praje, aby tieto úžasné úspechy
boli len pomyselnou štartovacou rovinkou na dráhe jeho ďalších
a mnohých víťazstiev... Mohol by byť svojim vnútorným nastavením
vzorom nejednému z nás. A dovolím si podeliť sa aj o svoj názor, že
to najväčšie víťazstvo už má aj tak vo vrecku a tým je boj s chorobou
a tiež odvaha nevzdávať sa, aj keď sú šance nízke, alebo štatistiky
negatívne... Držíme prsty Sebastián!
Za rozhovor ďakuje Daniela Virostko
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Náklady na energie v roku 2022
V posledných rokoch dochádza na Slovensku k zvyšovaniu cien energií. Aj keď vďaka zhodnocovaniu
stavu obytných budov (zatepľovaním, výmenou rozvodov s menšími stratami a výmenou zdrojov tepla za
novšie technológie s vyššou účinnosťou) celková spotreba energií na priemerný byt klesala, pre rast cien
energií sa náklady na bývanie neustále zvyšujú.
Situácia sa koncom roka 2021 na európskych energetických
burzách zdramatizovala, čo spôsobilo jednak oživovanie ekonomík po uvoľňovaní opatrení proti šíreniu koronavírusu s nárastom
energetickej spotreby, rast ceny emisných povoleniek a následne
predovšetkým vojenský konflikt na Ukrajine, čo vyvolalo neistoty
na trhu s plynom, ktorý je hlavným zdrojom tepla pre vykurovanie.
Preto sa počas prvých troch mesiacov tohto roka podľa analýz
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zvýšila priemerná
cena plynu voči priemeru roka 2021 o 270 %, viď graf.
Samotná komodita tvorí asi 66% celkovej ceny, vo zvyšku ceny
ide predovšetkým o distribúciu a prepravu. ÚRSO sa síce úpravou
regulovaných cien za distribúciu, prenos alebo prepravu plynu
snaží nárast utlmiť, ale takto výrazné cenové nárasty samotnej
komodity sa prejavia v regulovanej cene pre rok 2023 pravdepodobne oveľa výraznejšie ako je tomu v roku 2022.
BYTOVÝ PODNIK Svit, s.r.o. je správcom bytových domov a nebytových priestorov vo Svite a Batizovciach. Vo väčšine prípadov
ide o priestory, kde zdrojom tepla na ústredné vykurovanie (ÚK)
a tepla na prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV) je domová odovzdávacia stanica tepla (OST). OST sú na primárnej strane pripojené
na rozvody horúcej vody, ktorej dodávateľom je CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.. Horúca voda odovzdá časť svojej energie v dvoch
výmenníkoch tepla v OST - pre ohrev sekundárnej teplej vody pre
ÚK a pre ohrev TÚV, ktoré sa cez vodorovné a zvislé rozvody v bytových a nebytových domoch dostávajú k jednotlivým užívateľom.
Napriek tomu, že v prípade CHEMOSVIT ENERGOCHEM sa teplo
vyrába moderným spôsobom v 6 kogeneračných jednotkách,
podpísali sa nárasty cien zemného plynu, v druhej polovici roka
2021 a začiatku roka 2022, aj na cenách nakupovaného tepla na

vstupoch jednotlivých OST. Miera premietnutia nárastu ceny nakupovaného tepla do skutočných nákladov jednotlivých užívateľov
priestorov v bytových a nebytových priestoroch závisí od viacerých
faktorov - technického stavu bytového domu, stavu jeho rozvodov
ÚK a TÚV, počtu pripojených bytov na OST a aj režimu, akým sa
teplo a TÚV v jednotlivých bytoch spotrebováva.
Okrem OST sú v niektorých bytových domoch a budovách
mesta zdrojom tepla plynové kotolne. Vzhľadom na najvýraznejší
nárast trhových cien zemného plynu z jednotlivých druhov energií,
náklady na výrobu tepla v roku 2022 dosiahnu 1,5 - 2 násobok
priemerných nákladov za roky 2018 - 2021 podľa jednotlivých
plynových kotolní.
Pomerne silno rezonovala v spoločnosti informácia o možnosti
pre „zraniteľných odberateľov“ plynu a elektrickej energie požiadať
dodávateľov energií pre rok 2023 o regulovanú cenu plynu (zákon
č. 85/2022 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z.).
ÚRSO však zároveň varuje, že rozhodujúce obdobie pre tvorbu
cenovej regulácie plynu pre rok 2023 je od 1.10.2021 do 30.9.2022,
ktoré ešte prebieha a pri terajšej nepredvídateľnosti cien na trhu so
zemným plynom nemusia regulované ceny v roku 2023 automaticky znamenať, že budú pre spotrebiteľa najvýhodnejšie.
Bez ohľadu na ďalší vývoj na trhoch s energiami je pre úspory
v oblasti energií rozhodujúci stav bytového alebo nebytového
domu, zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmena okenných
a dverných výplní za výrobky s dostatočne nízkym prestupom
tepla, používanie zdrojov tepla s vysokou účinnosťou výroby alebo
premeny tepla a dobrý technický stav rozvodnej sústavy.
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o., energetický úsek
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cb Spoločenská kronika ad
Dňa 2. apríla 2022 to bude
10 rokov čo nás navždy opustila
naša milovaná mamka

Odišiel si potichučky, bez slova, bez rozlúčky.
Život Ti nedoprial s nami viacej byť,
no v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 2. mája 2022 uplynuli 4 roky od chvíle,
kedy nás navždy opustil môj manžel, otec,
dedko, svokor a priateľ

Helena Ficová
a dňa 25. júla 2022 to bude
14 rokov čo nás opustil
náš milovaný otec

Ing. Pavel Švonavec.

Štefan Fico.

S úctou a láskou spomínajú manželka Anka,
synovia Martin a Karol s rodinami.

Stále na Vás s láskou spomína
Hela, Anna, Štefan a Ján s rodinami.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť.
Láska však smrťou nekončí,
v našich srdciach budeš ďalej žiť.
Dňa 4. mája 2022 uplynulo 9 rokov od smrti našej
milovanej dcéry, manželky a mamky

Spi tichučko, dosníval si svoj života sen
a cestou bolesti odišiel si tam, kde je mier...
Dňa 8. apríla 2022 nás navždy opustil vo veku
nedožitých 20 rokov náš milovaný syn, brat,
vnuk a pravnuk

Ing. Aleny Blazoňovej,

ktorá nás navždy opustila vo veku 50 rokov.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten kto Ťa mal rád,
nezabudne.
Venujte jej spolu s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
Smútiaca rodina a vnučka Tamarka
Čas plynie, ale spomienka ostáva.
Dňa 14. mája 2022 uplynulo 40 rokov, čo nás
vo veku 49 rokov navždy opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec

Andrej Závacký.

S láskou spomínajú všetci, ktorí Ťa mali radi.
V týchto dňoch si pripomíname smutné 9. výročie odkedy
nás navždy opustili naši drahí - sestra

Tatiana Šeligová
(25. mája 2013)
a švagor

Michal Šeliga

Jozef Olečko.

(7. júna 2013).
Kto ste ich poznali,
venujte im spolu s nami
tichú spomienku a modlitbu.
V našich srdciach žijú stále.
S láskou spomína sestra Darina s rodinou

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou na neho spomínajú
manželka Helena, syn Jaroslav s rodinou
a nevesta Katarína s rodinou.
Čas nelieči bolesť ani rany,
iba nás učí žiť bez tých, ktorých sme milovali.
5. mája 2022 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, krstný otec, svokor, švagor,
ujo, dedko a pradedko

Ing. Ján Kuruc

vo veku nedožitých 84 rokov.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí ho poznali a nezabudli.
Manželka s rodinou.

Poďakovanie
Ďakujeme otcovi Martinovi Snakovi, dychovej hudbe
Tatramat Matejovce, zamestnancom PS a zvlášť pani Ľubke Jančíkovej
za dôstojnú a vysoko profesionálnu poslednú rozlúčku
s našou nebohou mamkou, babkou a prababkou

Máriou Košárovou.
Smútiaca rodina

cb So žiaľom v srdci oznamujeme, že v apríli nás navždy opustili ad
2. apríl - Milan Jambor
4. apríl - RNDr. Milan Brondoš
6. apríl - Mária Košárová
8. apríl - Štefan Baboš
13. apríl - Ing. Lucia Valisková

19. apríl - Anton Kazimír
22. apríl - Anna Vojtková
26. apríl - Eva Lišková
28. apríl - Anna Galanská
29. apríl - Tomáš Kačmarčík

Česť ich pamiatke
Vážení občania, 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.
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Noc s Andersenom

Už 22. ročník medzinárodného nočného podujatia prebehol v 1 568 miestach a zúčastnilo sa ho 90 118 detí
i dospelých. Nocovalo sa v Českej republike, v Poľsku, Nemecku, Rakúsku, vo Veľkej Británii, Turecku, vo
Francúzsku, Slovinsku, Srbsku, Chorvátsku, na Malte, Novom Zélande, v USA, Austrálii, Španielsku, či Taliansku.
Účastníkov Noci s Andersenom vo Svite privítali a počas celej
noci sprevádzali rôzne druhy chrobákov. Deti spolu s nimi vstúpili
do hmyzej ríše, podelili sa do družstiev a zmenili sa na mravce,
termity a včely. Spoločne súťažili v pohybových hrách, úlohách
šikovnosti, či literárnych úlohách. A popri tom sa vzdelávali, naučili
sa ako sa dorozumievajú mravce i včely, kto stavia najzložitejšie
hniezda, koľko kvietkov musia navštíviť včielky, aby nazbierali
1 kg medu, aké chute rozlišujú, ktoré farby vidia a mnoho ďalších
zaujímavostí zo sveta hmyzu. Z ovocia a zeleniny vyrezávali rôzne
tvary a vytvárali chrobáčiky, najväčší úspech mal roháč. Predstavili

sme im tiež knižky s chrobačími hrdinami (a neverili by ste, koľko
veľa ich v knižnici máme), čítali sme z nich ukážky i rozprávku pred
spaním. Deti absolvovali i skúšku odvahy, kedy mohli zo všetkých
svojich zmyslov využívať iba jeden - hmat. Všetci to zvládli a na
záver ich čakala odmena vo forme hračky i sladkosti. Deti boli veľmi
šťastné, že sa po dvoch rokoch mohli opäť stretnúť pri tomto zaujímavom podujatí. Ďakujeme za pomoc pri organizovaní CVČ a Mládežníckemu parlamentu a už teraz sa tešíme na budúci ročník.
Mgr. Daniela Šipošová

a
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Šikovné
ruky v CVČ
V Centre voľného času Svit je k dispozícii záujmový útvar pre seniorov,
kde sa môžu naučiť rôzne zaujímavé
techniky ručných prác. Záujem zo strany senioriek je počas roka v pravidelnej
činnosti, kde si precvičia svoju motoriku
rúk a pritom si niečo pekné vyrobia pri
rôznych príležitostiach v roku.
Od jesene do leta vyrábajú, šijú,
tvoria a zároveň sa spolu stretnú v príjemnej spoločnosti svojich rovesníkov.
Socializácia a osobný kontakt je veľmi
dôležitý a prospešný pre všetkých.
Mgr. Janka Koreňová

Mimoriadny lov líšky hrdzavej
Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor povolil,
v zrýchlenom konaní v decembri 2021, mimoriadny
lov zveri za účelom obmedzenia stavu líšky hrdzavej na
nepoľovných plochách - v intraviláne Svitu.

Dôvodom je zvýšený výskyt líšok v zastavanom území mesta. Na vykonanie tohto lovu bola poverená Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce a Kozí Kameň - PRO POPULO so sídlom
v Spišskej Teplici. Od začiatku roka 2022 boli v poľovnom revíri
Kozí Kameň, ktorého predsedom je Ing. Marián Kacvinský,
odchytené štyri líšky. Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce,
konkrétne Miroslav Hanák a Mestská polícia Svit odchytila líšku
11. mája. Veľká vďaka patrí členom týchto poľovných združení
a tiež občanom mesta Svit, ktorí pravidelne hlásili pohyb líšok
hliadkam MsP vo Svite.				
MsP Svit

RC AKO DOMA
vás srdečne pozýva na

Rodičia, hlasujte a získajte tým
zdravé potraviny pre Vaše detičky
Materská škola Svit sa zapojila do hlasovania „Čerstvé hlavičky“, súťaže spoločnosti Kaufland. Výhrou je dodávanie ovocia a zeleniny na celý školský rok. Projekt chce podporiť zdravé
stravovacie návyky už u najmenších detičiek. Hlasovanie
prebieha od 28. apríla do 1. júna 2022. Hlasujte za: Materská
škola, Mierová, Svit na webe: https://www.cerstvehlavicky.
sk/#hlasujte

Ako hlasovať:
n hlas môže odovzdať ktokoľvek po tom, čo sa zaregistruje

svojím emailom a telefónnym číslom na vyššie uvedenej
stránke,
n je možné každý deň, pričom každý deň je možné zahlasovať
raz za školu a raz za škôlku,
n teda každý môže v jeden deň odovzdať maximálne 2 hlasy
(z toho 1 škole a 1 škôlke),
n môžete nielen cez počítač, ale aj cez smartfóny.
O tom, ktoré základne a materské školy získajú ovocie
a zeleninu na týždennej báze počas celého školského roka
rozhodne verejnosť hlasovaním.
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DEŇ RODINY

dňa 18. júna 2022 od 11:00 - 19:00 h.
Môžete sa tešiť na stredoveký rodinný deň
s aktivitami ako ukážka palných zbraní, rytierska
dráha, menovanie do kráľovskej armády a veľa
iných stredovekých aktivít.
Na záver sa môžete tešiť na vystúpenie

LOLO A PIŠKÓT.

Samozrejmosťou bude občerstvenie, trblietavé
tetovanie a veľa iných prekvapení.
Oznam pre zamestnancov skupiny Chemosvit:

NADÁCIA CHEMOSVIT schválila dotáciu na detský tábor
pre zamestnancov vo výške 50,- eur/dieťa
Termín tábora v Mlynčekoch s výborným programom je 2.- 9.7.
Kontakt: Mgr. Milan Špiner - 0907 353 843

Informačný spravodajca obyvateľov mesta Svit l Ročník XXI. l Máj 2022

Z činnosti
mestského úradu
Oddelenie majetkové a právne
l Pokračovanie v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov

- pri rodinných domoch na Ulici Horská v miestnej časti
Pod Skalkou,
- pri bytových domoch na Ulici Jesenského a Kpt. Nálepku.
l Zabezpečovanie podkladov na pripravovanú stavbu Zariadenia
pre seniorov (rokovanie s PSK, budúce vecné bremeno pre konanie
o povolení stavby).
l Príprava kúpnych a nájomných zmlúv vyplývajúcich z uznesení
MsZ, ako aj nájomných zmlúv za účelom organizovania kultúrnych
akcií v Dome kultúry Svit (napr. koncerty a výstavy základných
umeleckých škôl).

Oddelenie všeobecnej vnútornej správy, sociálnych
činností a civilnej ochrany

Spoločné projekty v CVČ
pre seniorov v meste Svit
Podarilo sa uspieť v Projekte Karpatskej nadácie,
vďaka ktorej sme získali 760 eur na výsadbu rastlín
a kvetov pred budovou úradu a DOS vo Svite. Ďalší
projekt je vďaka spoločnosti TESCO, ktorý ešte len
budeme realizovať na konci mája poznávaním obce
Liptovská Teplička a ich netradičných pivničiek.
Posledným úspešným projektom v tomto roku je od spoločnosti
HENKEL, ktorá nám prispela na aktivity a výlety so seniormi na
ozdravenia tela a duše 770 eur. Tento projekt zrealizujeme spoločne v spolupráci s mestom Svit, klientmi DOS a OZ JDS vo Svite do
konca mája na spoločnom výlete ,,za krásami Levoče“.
Tešíme sa z týchto úspechov a hlavne so vzájomnej spolupráce
a stretnutí seniorov po covidovej dobe. Socializácia a vzájomné
stretnutia prostredníctvom zážitkov sú skvelé a povzbudzujúce pre
nás všetkých. 			
CVČ Svit

Radosť rastie rozdávaním

l fyzická kontrola CO krytov,
l príjem a výdaj humanitárnej pomoci občanom Ukrajiny,
l komunikácia s ubytovacími zariadeniami v meste,
l terénna práca - osobné návštevy v ubytovacích zariadeniach, 		

evidencia odídencov na území mesta,

l plnenie úloh vydaných okresným úradom, spracovanie databáz

odídencov pre okresný úrad na dennej báze v súčinnosti
s ubytovacími zariadeniami,
l pomoc pri vybavovaní dávky v hmotnej núdzi pre odídencov,
l spracovanie agendy prijímania žiadostí o príspevok pri ubytovaní
odídencov,
l sociálna agenda a agenda dotácií škôl,
l pracovné stretnutie riaditeliek ZŠ a MŠ,
l poskytovanie sociálneho poradenstva klientom v núdzi,
l sociálne šetrenie v rodinách,
l 3 nové posúdenia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej
služby a zabezpečenie v Zariadení pre seniorov,
l poskytnutie opatrovateľskej služby ďalšej žiadateľke,
l vyúčtovanie finančných príspevkov.

Oddelenie ekonomických činností
l ukončenie účtovnej uzávierky a vyhotovenie finančných

výkazov za 1. štvrťrok 2022,

l pokračovanie v daňových exekúciách dlžníkov v oblasti daní

a poplatku za komunálny odpad,

l príprava Záverečného účtu Mesta Svit za rok 2021,
l prebiehajúci audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2021.

Mesto Svit, CVČ, OZ Ako doma, OZ Skauti spolu
organizovali 3. apríla 2022 podujatie s názvom
„Jarmok dobra“, ktorého súčasťou bola verejná
finančná zbierka na pomoc zdravotne a sociálne
slabším.

Chceme obyvateľom mesta Svit touto cestou poďakovať za ich
štedrosť, ale zároveň ich aj povzbudiť, aby sa aj naďalej zapájali
a prispeli do zbierky, ktorá je otvorená do 31. decembra 2022
a bude pokračovať na podujatí Deň pre rodiny. Podujatie bude
organizovať mesto Svit spolu s CVČ a Úniou žien vo Svite dňa
21. mája 2022 v areáli pri mestskom úrade.
Dobrovoľné príspevky budú aj naďalej uložené v uzavretej pokladničke, ktorá sa otvorí na konci roka 2022 - pred Vianocami.
Tieto dobrovoľné príspevky sa rozdelia medzi určených obyvateľov Svitu, aby sme aspoň trocha zmiernili ich ťažkosti.
Po ukončení zbierky budeme verejnosť informovať o vyzbieranej sume a aj komu budú príspevky odovzdané.
Ďakujeme za Vašu štedrosť. 			
CVČ Svit
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Aj do Svitu už konečne môže prísť leto
Stavanie májov je vo Svite aktivita, ktorá vznikla po roku 1989. Dnes je to udalosť, ktorá sa stala tradíciou
prezentácie folklórnych súborov zo Svitu v znamení prinášania leta. Máje sa tradovali už od 18. storočia.
Zelená halúzka znamenala život a prebúdzanie sa prírody po zimnom spánku. Oslavy májov mali preto
v každom dobovom období iný charakter.
Tradícia sa viaže do dôb, kedy neboli matriky a máj bol oznam
celej dedine, že sa dvaja ľudia rozhodli vstúpiť do manželstva. Aj
svadby sa preto zúčastňovali všetci dedinčania. Boli to vlastne
svedkovia, že svadba sa naozaj realizovala. Neskôr už máje začali
stavať mládenci svojim frajerkám. Ešte neskôr boli zasa vynaliezaví
otcovia a stavali máj svojim dcéram, aby napovedali chlapcom
a ich rodičom, že už majú devy súce na vydaj a súhlasia s vydajom.
Rozmohlo sa to až tak, že výrub stromov bol neúnosný a škodný
pre panstvo a tak vrchnosť zakázala rúbať veľa stromov. Dovolili
na celú dedinu nanajvýš dva. Tie sa potom stavali na významnom
mieste pre celú dedinu, niekde to bol kostol či úrad, krčma, alebo
zbrojnica. Ďalší zásah do tohto zvyku, bol povinný odvod chlapcov
na vojnu. A tak sa spojil odchod chlapcov z dediny s touto udalosťou, aby sa mohli dievčatá rozlúčiť na spoločnej zábave s regrútmi.
Aj kvôli tomu sa stavajú máje v rôznom termíne. Máje v mestskom
prostredí nemali také uplatnenie. Pretože jedine v dedinskom
prostredí bol rozšírený chov zvierat a poľnohospodárstvo, pre ktoré
sa vlastne tento zvyk dochoval a robil sa pre prosperitu v rozmnožení. Tam, kde sa máje nestavali, ozdobovali si halúzkami domy
i príbytky.

Aj folklór prechádza obmenami

zia a ZUŠ Tatranská Lomnica, najprv v časti Pod Skalkou, potom sa
presunuli k parkovisku predajni Lidl a nasledoval sprievod mestom,
odkiaľ prechádzal k Bille až k Domu kultúry Svit. Sprievody sa vždy
považovali za akúsi živú pozvánku na folklórne udalosti, ktoré majú
svoje čaro v tom, že každý súbor predvádza svoju prezentáciu
súčasne. Je to súzvuk spevu, hry hudby a tanca do akéhosi veľkého
lahodného harmonického hluku s ozvenou a efektom živelnosti.
Berie sa to aj ako príležitosť, kde sa súbory môžu medzi sebou
trochu nezáväzne kontaktovať, porozprávať a rozširovať priateľské
vzťahy. Niečo podobné ste mohli vidieť a zažiť aj v uliciach nášho
mesta. Veľké sústredenie bolo pred poludním pri Dome kultúry,
kde dievčatá zo súborov ozdobili brezový máj stužkami. Mládenci
a muži oboch dospelých súborov potom postavili máj, ktorý sa musel „ohrať“, teda zabaviť, dnes už hlavne divákov svojimi individuálnymi prezentačnými vystúpeniami programov s hudbou, spevom
a tancom všetkých zúčastnených súboristov. Takto aj do Svitu už
konečne môže prísť leto - teplé, hojné a úrodné! Výborná podpora
publika len potvrdila, že rokmi sa táto udalosť ujala a je obľúbená
u svojho diváka. Všetkým folkloristom zasa táto divácka podpora
veľmi pomohla pri ďalšej ich motivácii a potešila pri srdiečku.
Bc. Vlasta Horňáková Dis.art.

Máje sa stavali z rôznych druhov stromov: jedľové, borovicové,
smrekové, jelšové, brezové... Každý strom mal svoj symbol vlastnosti. Aj dnes sa povie prirovnanie „bojazlivý ako osika“ a podobne. Približne v 50. rokoch minulého storočia sa prestali v bežnom živote
tieto zvyky a obyčaje praktizovať a túto úlohu prevzali folklórne súbory. Bola to ideológia vtedajšej spoločnosti. Súbory vznikli práve
preto, aby folklórne prejavy ostali nažive hlavne v scénickej podobe. Dnes po roku 2010 prebieha už druhá, alebo tretia etapa folklorizácie - pomodernizovania folklóru, t. z. nedodržiavanie striktných
folklórnych zásad, ktorými sa riadili naši predkovia. V dnešných
časoch sa tento zvyk popularizuje čoraz častejšie a máje stavia
kdekto v domnienke, že sa zachraňuje dochovanie tohto zvyku. Po
dvojročnej pandemickej stagnácii sa podarilo postaviť máje vo Svite súborom: DFS Jánošíček, FS Jánošík, OZ FS Senior Jánošík a ĽH
Bystrianka s ženskou speváckou skupinou a deťmi zo SZUŠ Fantá-
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Futbalisti už prví
Piata liga podtatranskej skupiny pokračovala v apríli ďalšími štyrmi
kolami. Mimoriadne chladné počasie, silný vietor a nekvalitné hracie
plochy boli pre futbalistov veľkým problémom. Zápas s Gelnicou
sme tak kvôli týmto podmienkam nakoniec odohrali na umelej tráve
v Tatranskej Lomnici.
Napriek týmto negatívam naši futbalisti
v zápasoch nezaváhali a v 4 stretnutiach
zvíťazili bez inkasovaného gólu. V tabuľke
súťaže sme sa tak prebojovali z 3. miesta,
po jeseni so stratou 6 bodov na prvého,
na 1. miesto s náskokom 3 bodov pred
2. mužstvom.

Po 1. jarnom kole, v ktorom sme deklasovali Štrbu 6:0, sme zvládli veľmi dobre
aj ďalší zápas na pôde Harichoviec. Dobrého súpera v ťažkých podmienkach sme
zlomili veľkou bojovnosťou až v závere
stretnutia, keď sme gólmi Miženka
a J. Troppa zvíťazili 2:0.

Extraligoví hokejbalisti
vo finálovom play-off turnaji

Naši extraligoví hokejbalisti z MHbK Lords Ball Svit kategórie do
14 rokov si vybojovali účasť do celoslovenského play-off turnaja
o titul Majstra Slovenska.
V závere apríla sa piatimi extraligovými turnajmi základnej
časti na hokejbalových ihriskách v obci Zohor (skupiny Západ)
a v Prešove (skupiny Východ) ukončili extraligové boje o postup
do záverečného play-off turnaja. O titul Majstra Slovenska SHBE
U14 v Bratislave v máji zabojujú prvé tri umiestnené tímy skupiny
„Východ“ (1.) Hokejbal Prešov, (2.) Cent Taxi Lords Ball Svit, (3.) HBK
Medokýš Martin a prvé tri umiestnené tímy skupiny „Západ“
(1.) SAV Lamač, (2.) HBC Iepurii Devínska Nová Ves, (3.) ŠK Rebels
91 Topoľčany.
Do Bratislavy budeme odchádzať z 2. priečky základnej časti
„Východ“, kde si v play off finálovom turnaji najprv zahráme štvrťfinálový zápas s tímom ŠK Rebels 91 Topoľčany. Druhý štvrťfinálový
zápas odohrajú medzi sebou tímy HBC Lepurii Devínska Nová Ves
s HBK Medokýš Martin. Potom už budú nasledovať semifinálové
boje a neskôr boje o konečné medailové umiestnenia, ktoré pevne
veríme, že i s našou účasťou.
PhDr. Ladislav Kalasz

V ďalšom veľmi dôležitom stretnutí so
4. Gelnicou sme zabodovali znovu naplno.
Bol to veľmi ťažký zápas. Za trvalého sneženia sme sa ujali vedenia hlavičkou Jambora,
hneď nato výborný Straka v našej bráne
kryl penaltu hostí. V závere polčasu
A. Tropp upravil na cenných 2:0. Skóre
zápasu sa už v 2. polčase nezmenilo.
Posledné dva aprílové zápasy boli
diametrálne odlišné. Najprv sme ľahko vyhrali nad domácimi v Hranovnici 3:0. Góly
strelili uzdravený Joppa, debutujúci Ujčík
a Ihnačák.
Druhý zápas bol omnoho ťažší. Doma
sme privítali v priamom súboji o 1. miesto
mužstvo TJ Tatran Ľubica. Bol to zápas
vyrovnaný, v ktorom nakoniec rozhodli
maličkosti. Naši sa v 1. polčase dosť ťažko
presadzovali, hostia v ňom mali prekvapujúco viac príležitosti. V úvode 2. polčasu, v 47. minúte, center nášho kapitána
A. Troppa skončil po teči hosťujúceho hráča
v bránke Ľubice. Tento gól určil ďalší vývoj
stretnutia. Naši sa zamerali skôr nato, aby
neinkasovali, čo sa im nakoniec aj podarilo.
Hostia v závere dosť pritlačili, ale výborného Straku v bránke neprekonali. Naši
tak získali cenné 3 body v boji o prvenstvo
v súťaži.
M. Krišanda

Cenné medaily
z medzinárodných majstrovstiev

Z Medzinárodných Majstrovstiev v turisticko-orientačnom behu
(MM TOB), ktoré sa uskutočnili 23. apríla v Hubovej sme za klub
TOM Červík Svit domov priniesli dva cenné kovy, zlato za 1. miesto
a titul Medzinárodná Majsterka vybojovaný Aďkou Zavackou v kategórii mladšie žiačky a bronz za 3. miesto zásluhou Emky Enekešovej v kategórii dorasteniek.
Do reprezentácie Slovenska sa klubu TOM Červík Svit cez
výborné umiestnenia v jednotlivých kolách Slovenského pohára
(2021) a na Majstrovstvách Slovenska (2021) prebojovali i ďalší naši
pretekári - Amálka Sasáková, Lejka Dzifčáková (obe ktg. najmladšie
žiačky), Dávid Bednár, Alex Jína, Samuel Copúš (všetci ktg. mladší
žiaci), Stelka Medvecová (ktg. mladšie žiačky), Jakub Madanský
(ktg. starší žiaci), Daniel Garányi, Marko Jína (obaja ktg. dorastencov), ktorí sa taktiež popasovali na náročných bežeckých tratiach
medzinárodných majstrovstiev o dĺžke 3 - 5 km. Medailistom patrí
veľká gratulácia a všetkým našim reprezentačným pretekárom
poďakovanie za snahu o čo najlepšie umiestnenia a reprezentáciu
klubu, školy, mesta, Slovenska.
PhDr. Ladislav Kalasz
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Mladé basketbalové nádeje Svitu bojujú
o medailové pozície vo svojich súťažiach
Pre mužský tím Iskra Svit sa síce sezóna 2021/2022 už dávnejšie skončila, ale mládežnícke družstvá v týchto
dňoch finišujú vo svojich súťažiach a niektoré dokonca bojujú o medailové pozície. Okrem toho štartujú pre
niektorých „medveďov“ reprezentačné povinnosti vo výberoch Slovenska.
Iskra aréna neustále žije basketbalom, mladé nádeje Svitu
sa starajú svojimi výkonmi o svetlú budúcnosť klubu. Začneme
najskôr B-tímom, ktorý v tomto ročníku hral prvoligovú súťaž. Od
13. do 15. mája sa práve pod Tatrami uskutočnilo vyvrcholenie
súťaže mladých mužov do 23 rokov, Svit môže dosiahnuť na prvú
medailu v sezóne 2021/2022.
Úspešne si počína aj juniorské družstvo, aktuálna bilancia 7 výhier a 11 prehier znamená v tabuľke štvrtú priečku, vďaka ktorej
by im nemala ujsť miestenka na Final Eight turnaji majstrovstiev
Slovenska. Záverečné podujatie v tejto kategórii sa uskutoční
27. - 29. mája.
Ešte lepšie sú na kadeti, ktorí sú dokonca celoslovenským lídrom
vo svojej súťaži. Iskre patrí prvá priečka, na konte majú 15 výhier
a len jednu prehru. Miesto v boji o medaily majú isté a práve domáce prostredie bude svedkom vyvrcholenia bojov snahy o rozšírenie
zbierky cenných kovov. Najlepšia osmička si pod Tatrami dá zraz
10. - 12. júna.
Starší žiaci hrajú v tzv. skupine „Silver“, na začiatku mája im
patrilo tretie miesto, na konte mali 5 výhier a 6 prehier. Mladším
žiakom patrilo rovnaké umiestnenie, žiaci sú suverénom v skupine
o 9. - 15. miesto. Tretí sú aj starší minižiaci a tiež najmladšia súťažná
kategória mladší minižiaci. Tieto výsledky sú dobrou vizitkou fungovania všetkých trénerov a činovníkov v klube Iskry Svit.
Šancu stať sa súčasťou „medveďov“ má každý, každú nedeľu
prebiehajú v Iskra aréne tréningy pre škôlku a prípravu pod dozorom skúsených koučov Svitu.

1 výhry (82:68) a 2 prehier (81:85 a 66:74). Odchovanec Iskry zaznamenal v týchto stretnutiach 3 a 6 bodov.
Veľkou udalosťou je tiež Svetová letná univerziáda, Slovensko
sa na nej predstaví po 17 rokoch. V čínskom Čcheng-tu povedie
náš výber z pozície hlavného trénera Ján Drobný. V širšej nominácii
sú okrem trénera aj dvaja hráči zo Svitu - Adam Monček a Boris
Ščavnický.

Tatrafest Streetball nebude chýbať ani tento rok
Tradičný letný festival 3x3 basketbalu a dobrej hudby napíše už
čoskoro svoju ďalšiu kapitolu. Vedenie klubu pokračuje v úspešnej
tradícii, kedy sa v priestoroch Iskra arény darí prilákať celoslovenskú špičku tohto športu. Tohtoročný Tatrafest Streetball 2022 sa
uskutoční 16. júla, viac informácií, vrátane registrácie, zverejnia
organizátori už čoskoro.
Ako vždy, všetky aktuálne informácie a termíny zápasov nájdete
na oficiálnom webe klubu - www.iskrasvit.sk,respektíve na facebookovom a instagramovom konte „medveďov“ - BK Iskra Svit, kde
nájdete ajmožnosti, ako sledovať zápasy tímu.

Hráči Svitu s pozvánkami
do reprezentačných tímov Slovenska
S blížiacim sa koncom sezóny 2021/2022, sa postupne začína aj
reprezentačná sezóna výberov Slovenska. Na konci apríla sa uskutočnil zraz chlapcov v kategórii do 13 rokov. Iskru reprezentovali
štyria hráči Samuel Ivanko, Alex Jína, Samuel Kacvinský a Richard
Ife. Ako asistent hlavného trénera sa predstavil Robo Ištvánik.
Výber do 18 rokov má za sebou trojzápas v írskom Dubline, jeho
súčasťou bol aj Dominik Kester. S rovesníkmi z Írska uhrali bilanciu
Mesačník 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: Popradská tlačiareň. Nevyžiadané rukopisy
nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo výberu, redakčnej úpravy a krátenia príspevkov. Príspevky sú
zverejňované bez nároku na honorár. Foto na titulke: Ing. Peter Kostka. Uzávierka čísla bola 6. 5. 2022.
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