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ZO ŽIVOTA V MESTE
V závere roka sme spolu s poslancami schválili vyvážený rozpočet v objeme 7 812 149 €, ktorý zahŕňa bežné
výdavky na fungovania mesta, vrátane
našich škôl, Technických služieb, Bytového podniku, zariadení pre seniorov, podpory kultúry a športu. Od začiatku roka
2020 sa rozpočtujú prostriedky na spolufinancovanie investičných projektov.
Máme záujem zaviesť pravidlá parkovacej politiky v meste a to, verím, za Vašej
súčinnosti formou verejných stretnutí. Tiež
plánujeme spustenie bikesharingu, tzv. zdieľania bicyklov, ktorým sa chceme napojiť na
Poprad a podporiť tento prospešný spôsob
dopravy. Uchádzame sa o dotáciu na energetický audit našej plavárne, ktorým by sme
radi spustili veľký projekt jej rekonštrukcie.

Toto nás zamestnávalo
v roku 2019

Aktuálne sa pripravujú žiadosti na:

Odpočet môjho ročného pôsobenia vo vedení mesta bol v znamení organizačných zmien, nastavenia efektívneho fungovania a úspešných investícií.
Bolo potrebné vysporiadať sa z pozostatkami predchádzajúceho vedenia
mesta, ale aj s novými legislatívnymi
opatreniami, ktoré štát delegoval na
samosprávy. V prvom rade to ale bolo
o začatí plnenia predvolebných „sľubov“.
Jedným z nich bola napríklad zmena organizačnej štruktúry mestského úradu
z trojstupňového na dvojstupňové riadenie, ktorá viedla k zníženiu počtu zamestnancov o 7, čím sme aj napriek zákonnému zvýšeniu platov (v priemere o 10%)
udržali na mestskom úrade objem miezd
na úrovni roku 2018.
V minulom roku bola úspešne ukončená rekonštrukcia 84 nájomných bytov na
ul. SNP, kúpa pohrebného vozidla, začala sa rekonštrukcia chodníka pri hlavnej
ceste I/18, vybudovaný bol inteligentný
prechod pre chodcov pri hornej bráne
Chemosvitu. Mesto bolo úspešné aj vo
výzve na získanie finančného zdroja na
komplexnú rekonštrukciu domu smútku.
Odborná zdatnosť a pripravenosť pracovníkov mestského úradu bola preverená aj pri mimoriadnej situácii havarijného stavu mosta do Lopušnej doliny. Za
zvládnutie tejto situácie ďakujeme ústretovosti a pomoci predsedovi PSK Milanovi Majerskému, ktorý so svojím úradom
zastrešil financovanie a realizáciu vybudovania náhradného premostenia.
A s radosťou spomeniem aj dve výnimočné udalosti. Prvou je úspech pri
získaní výstavby detského ihriska Žihadielka, za ktoré patrí moja vďaka všetkým
hlasujúcim občanom, ktorí boli motivovaní bojovnosťou mamičiek zoskupených okolo Evy Žoldákovej. Druhou je vydanie a zviditeľnenie nášho mesta cestou
vydania emisie 0 - eurovej bankovky.
Získali sme dotácie na rozšírenie ka-
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merového systému, rekonštrukciu rodinného centra, rekonštrukciu bežeckej
dráhy Spojenej školy Mierová, výstavbu
tartanovej dráhy na futbalovom štadióne. Podané boli žiadosti o dotáciu na
energetický audit verejných budov (plaváreň, DOS, zdravotné stredisko), opravu
strešných krytín dvoch nájomných poldomov, grant pre partnerstvá družobných miest a výsadbu zelene.

Naše snaženie v číslach:

l doposiaľ podaných žiadostí o dotácie: 17
l doposiaľ získané financie: 430 956,-€
(*aktuálne ešte nie sú všetky žiadosti vyhodnotené)

l výstavbu cyklochodníka pri Bagrovisku
l rozšírenie kapacity materskej školy riešením prístavby k existujúcej MŠ
l zabezpečenie programov pre mládež
(CVČ)
l energetický audit verejného osvetlenia
Nezabúdame ani na naše životné prostredie a vďaka financiám z Agentúry
životného prostredia bude v meste vysadených 100 stromov.
Ďakujem Vám, občanom, ktorí sa zaujímate o dianie v našom meste, teším sa
z Vašich podnetov a priazne. Ďakujem aj
zamestnancom mestského úradu a mestských inštitúcií. Len spoločne sa nám
podarí pracovať spolu pre naše mesto
a vytvárať tak mesto slúžiace občanom.
Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Schválené žiadosti o dotáciu v roku 2019
Por.
č.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Názov
Materiálno-tech.
vybavenie ZOS
Rozšírenie kamerového systému
Mesta Svit
Rekonštrukciabežeckej dráhy
- Spojená škola
Rodinné
centrum
Dom smútku
- rekonštrukcia
Priechod pre
chodcov cez
cestu I/18
Výstavba tartanovej dráhy
na štadióne

Celkové
náklady
projektu

Schválená suma
dotácie

% min.
spolu-účasti

Predpokl.
výdavky
mesta

2 364 €

1 970 €

20

394 €

12 089 €

9 000 €

20

3 089 €

schválené financie
na 3 kamery

32 810 €

10 000 €

5

5 000 €

zvyšnú čiastku
dofinancuje škola

4 346 €

3 000 €

20

1 346 €

310 000 € 137 239 €

5

7 223 €
165 538 €
15 786 €

14 997 €

5

789 €

490 000 € 250 000 €

40

40 000 €

poznámka
profesionálna práčka
do ZOS

oprava, údržba
priestorov
oprávnené náklady:
144 462,00 €
neopr. náklady
- financ. z úveru
svetelná časť priechodu (prepoj.chodník do Podskalky)
potrebné dofinancovať - žiadosť o dotáciu z iných zdrojov
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Z DIÁRA
PRIMÁTORKY
n 1. december - prvá adventná nedeľa a zapálenie sviece s ľudovou hudbou Bystrianka

V telocvični na „Mierovke“
sa opäť cvičí

V júni uplynulého roka sa začala rekonštrukcia telocvične Spojenej
školy na Mierovej ulici. Pri prácach na streche však došlo, v tom istom mesiaci, ku komplikáciám a k nežiadúcemu zatekaniu v budove
a iným pridruženým škodám.
To prirodzene spôsobilo aj celkový
časový posun pri prácach a predĺžilo
dobu trvania opráv. Našťastie, po dlhom
a náročnom procese, došlo aj k náprave a dnes už vynovená telocvičňa slúži
svojmu účelu. Školská telocvičňa bola
dlhoročným používaním opotrebovaná
a potrebovala rekonštrukciu hlavne sociálnych zariadení pri šatniach, ale tiež
obnovenie strešného plášťa a bleskozvodu. Dosluhovalo aj ústredné kúrenie
a vykurovacie telesá. V sociálnych zariadeniach sa vymenili pôvodné drevené
okná za nové plastové. Tu sa tiež vymenili
umývadlové batérie a doplnili sprchova-

cie hlavice a dobudovalo sa hygienické
zariadenie pre učiteľov.
Dnes teda telocvičňa slúži žiakom
s lepším hygienickým zázemím a lepšími
tepelno-technickými parametrami, čo sa
odráža na nižšej spotrebe energií. Tiež
boli vymaľované steny a strop, uložila sa
nová odpružená palubovka. Došlo k výmene radiátorov a vstupných dverí.
Mesto získalo na tieto práce dotáciu
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky. Zmluva
o dielo so zhotoviteľom bola podpísaná dňa 27. novembra 2018 na sumu
145 127,30 €. D. Virostko, foto: P. Kostka

Ak ste si ešte nestihli kúpiť 0-eurovú
bankovku Svit, poponáhľajte sa
V závere minulého roka, presnejšie 14. decembra o 7.00 h, sa začal predaj suvenírovej bankovky s podobou Jana Antonína Baťu. Pred dverami mestského úradu čakalo od nočných hodín viac než sto záujemcov.
V prvý deň predaja sa, do popoludňajších hodín, predalo približne 4 500
kusov. Čo je viac než polovica celkového
množstva bankoviek. Ich počet je limitovaný a táto edícia sa už nebude opakovať. Celkovo ich bolo vyrobených 10 000,
z toho 9 000 kusov bolo určených na predaj a 1 000 kusov si ponechala francúzska spoločnosť, ktorá bankovky vyrába.
Pre zaujímavosť, pri predaji bankovky
na Štrbskom Plese bolo za celý prvý deň
predaja, až do večera, predaných približne 3 400 kusov. Samotné číslo predaného množstva svedčí o veľkom záujme
a o tom, že predaj bol náročný, ale prebehol bez komplikácií a konfliktných situácií aj vďaka dohľadu Mestskej polície Svit.
Do konca kalendárneho roka 2019
sa predalo celkom 5 800 kusov, teda od
prvého dňa do záveru roka je to ďalších
ROČNÍK XIX. - FEBRUÁR 2020

1 300 kusov v priebehu dvoch týždňov.
K 31. januáru 2020 je celkové predané
množstvo 6 177 a teda k dispozícii je už
len niečo cez 2 500 kusov. Mesto si ponechá niekoľko sto kusov na reprezentačné
účely.
Je dôležité pripomenúť, že toto vydanie bankovky je jedinečné a dotlač nie
je možná. To znamená, že po vypredaní
už nebude možné bankovku zakúpiť ani
v budúcnosti. Ak ste si ju ešte nezadovážili, môžete tak urobiť v podateľni mestského úradu a v Mestskej knižnici Svit.
Cena je tri eurá a k dispozícii je aj špeciálny obal. Aktuálne pribudla aj možnosť
nákupu na dobierku, kde poštové a balné
náklady hradí objednávajúci. Množstvo
zakúpených bankoviek záujemcom nie je
limitované.
Daniela Virostko

n 2. december - stretnutie starostov
združených v Spoločnom stavebnom
úrade za účelom vyhodnotenia činnosti úradu
n 3. december - stretnutie s predsedom PSK Milanom Majerským
n 4. december - pracovné stretnutie
s poslancami k VZN o odpadoch a poplatku za rozvoj
n 6. december - príchod Mikuláša
do mesta
n 7. december - Mikulášska jazda parným vláčikom, Oldies Party
n 8. december - 2. adventná nedeľa
a zapálenie sviece s Jánošíčkom
n 9. december - otvorenie náhradného premostenia do Lopušnej doliny
n 10. december - Deň otvorených
dverí na Strednej odbornej škole polytechnickej J. A. Baťu
n 11. december - krst 0-eurovej bankovky
n 15. december - 3. adventná nedeľa
a Malé vianočné trhy s Jánošíkom senior
n 17. december - Stretnutie s jubilantmi
n 18. december - zasadnutie regionálneho združenia ZMOS
n 21. december - Vianočný čaj o piatej
n 22. december - 4. adventná nedeľa
so speváckym zborom Laudamus
n 6. január - benefičný koncert OZ Familiaris
n 18. január - Slávnostné uvítanie novorodencov
n 21. január - sľub členov volebných
komisií k pripravovaným parlamentným voľbám
n 22. január - stretnutie s výkonným
výborom a trénermi Futbalového klubu Svit
n 28. január - Pietna spomienka a kladenie vencov pri príležitosti 75. výročia oslobodenia mesta, Novoročné
stretnutie so seniormi - členmi Jednoty dôchodcov Slovenska
n 31. január - pracovné stretnutie
k parkovacej politike mesta
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Aký bol rok 2019 vo Svite
Vývoj počtu obyvateľov vo Svite je mierne stúpajúci, čo je v porovnaní s inými okolitými mestami vzácnosťou. Z roku 2019 na 2020
pribudlo 88 občanov. Prinášame Vám niekoľko zaujímavých údajov,
porovnaní, ale aj prehľad zaujímavostí z uplynulého roku.
Počet obyvateľov mesta
1.1.2018 ......................................... 7629 obyv.
r. 2018 prisťahovaných ............... 162 obyv.
r. 2018 narodených ........................ 70 obyv.
r. 2018 odsťahovaných ............... 148 obyv.
r. 2018 zomrelých ............................ 79 obyv.
1.1.2019 ........................................ 7634 obyv.
r. 2019 prisťahovaných ............... 249 obyv.
r. 2019 narodených ......................... 87 obyv.
r. 2019 odsťahovaných ................ 172 obyv.
r. 2019 zomrelých ........................... 76 obyv.
1.1.2020 .................................. 7722 obyv.

Počet narodených detí
1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 ............................ 87
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 ............................ 70
1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 ............................ 75
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 ............................ 62
1. 1. 2015 - 31. 12. 2015 ........................... 83
1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 ............................ 80

Január, Február
l Mládežnícky parlament pod záštitou
CVČ pripravil po prvýkrát klzisko pre verejnosť.
l Hlasovanie o ihrisko Žihadielko naberalo na obrátkach.
l Základná organizácia JDS Svit v spolupráci s ostatnými organizáciami združujúcimi seniorov usporiadala po deviaty krát novoročné stretnutie seniorov
s predstaviteľmi mesta a organizácií.

Marec
l Po prvýkrát v histórii sme si 16. marca
zvolili za prezidentku SR ženu - Zuzanu
Čaputovú.
l Rodáčka zo Svitu Andrea Gontkovičová bola nominovaná do ankety Slovenka
roka 2019.
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l Podtatranskí Alexandrovci pokrstili
svoje prvé DVD a nové uniformy.

Apríl
l Zrekonštruovaná 84-bytová budova
na Ul. SNP bola skolaudovaná.
l Mesto bolo úspešné v hlasovaní o ihrisko Žihadielko.
l Základná organizácia JDS Svit si pripomenula 15. výročie založenia.
l Uskutočnil sa 13. ročník plaveckej štafety v miestnej plavárni.

Máj
l Europoslancov sme volili 25. mája.
l Andrea Gontkovičová získala titul Absolútna Slovenka roka 2019.
l Predškoláci absolvovali zápisy do základných škôl.
l Basketbalisti Iskry Svit získali po piatich rokoch medailu, tentokrát s bronzovým leskom.
l Vo Svite sa uskutočnila po prvýkrát
Míľa pre mamu v spolupráci s Úniou materských centier Slovenska.
l Uskutočnil sa futbalový súboj hviezd
pri príležitosti otvorenia nového multifunkčného ihriska v časti Pod Skalkou.
Na čele tímov stáli Adam Žampa a Matej
Tóth.
l V meste začala fungovať bezplatná
mediačná právna poradňa pre občanov.
l Vo vašich mestských novinách pribudli
štyri strany čítania naviac.

v Gánovciach.
l Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie
detského ihriska Žihadielko.
l BKM Iskra Svit obsadila na Majstrovstvách SR starších žiakov strieborné pozície.
l Vo Svite sa konali Majstrovstvá SR
v basketbale 2019 v kategórii žiakov.
l Konali sa výnimočné a programovo
mimoriadne zaujímavé dvojdňové oslavy
Dní mesta Svit s aktívnou spoluprácou
spoločnosti Chemosvit a spoločne si tak
pripomenuli 85. výročie vzniku.
l Cenu mesta získali Mgr. Mária Smatanová, Ing. Anton Bezák a Ján Perinaj.
Cenu primátorky získala Meta Eleonóra
Zacharová, PhDr. Andrea Gontkovičová
a Sebastián Buch.

Júl, August
l Svit sa umiestnil na 10. mieste v celoslovenskej kampani Do práce na bicykli.
l Do užívania boli odovzdané novozrekonštruované byty v 84-bytovom nájomnom dome. Pridelené boli žrebovaním.
l Po deviatykrát zorganizovala ZO JDS
Okresné športové hry seniorov vo Svite.
l Cyklistický maratón Horal sa uskutočnil po 20. krát.
l Po prvýkrát bol Svit jednou zo zastávok podujatia Veterán zraz. Návštevníci
mohli vidieť viac než 80 historických vozidiel.
l Ukončili sa práce na zatepľovaní mestského úradu.
l Mesto Svit podpísalo Memorandum
o spolupráci s Mládežníckym parlamentom Svit.
l Tatrafest Streetball zaznamenal rekordnú účasť.

Jún

V septembri bolo s podporou mesta
otvorené Rodinné centrum Ako doma

l Okolie „studničky“ upravovali dobrovoľníci.
l CVČ a Mládežnícky parlament Svit
usporiadalo Olympiádu materských škôl
v areáli pri MsÚ.
l ZO JDS získala opäť po roku Zlatú varešku na okresnej súťaži vo varení gulášu

l Dlhoročná riaditeľka MŠ Svit Mária
Zentková ukončila svoje pôsobenie a novou riaditeľkou MŠ sa stala Katarína Dudášová.
l Stanislava Lajčáková a Dominika Drobná reprezentovali na Letnej svetovej univerziáde 2019 v Neapole.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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l Adam Austera sa zúčastnil Majstrovstiev sveta v Streetworkout v Moskve.

September
l V meste pribudli bezpečnostné kamery.
l Svit sa zapojil do Európskeho týždňa
mobility na tému Prejdime sa spolu.
l Svit bol súčasťou významného bežeckého podujatia Podtatranský polmaratón a štartovali tu súťažiaci v nordic walkingu.
l Víťazmi Svitskej varešky 2019, súťaže
vo varení gulášu, boli Parobci po tretíkrát.
l Absolventi Baťovej školy práce sa tu
stretli na členskej výročnej schôdzi.
l 18. septembra bolo s podporou mesta
slávnostne otvorené Rodinné centrum
Ako doma.
l Jesenný beh Svitom, organizovaný ZŠ Komenského, sa uskutočnil po
5. krát, do pretekov sa prihlásilo 446 detí
zo 14 škôl a škôlok.
l Začala sa rekonštrukcia domu smútku

Október
l Most vedúci do Lopušnej doliny bol na
jeden deň uzavretý v dôsledku havarijné-

ho stavu a následne čiastočne sprejazdnený.
l V meste pribudlo nové pohrebné vozidlo.

KALENDÁR PODUJATÍ

November

18.00 hod. * Spolcentrum

l Mestský úrad a SOŠP J. A. Baťu navštívila 5. novembra veľvyslankyňa Írska na
Slovensku Hilda Ó Riain.
l Spoločnosť Chemosvit Folie získala
prestížnu cenu týždenníka Trend - Investor roka 2019.
l Pripomenuli sme si 30. výročie Nežnej
revolúcie a zmenu komunistického režimu.
l Mesto spolu s MsP spustilo do prevádzky nasvietený prechod pre chodcov.
l Technické služby majú nového povereného riaditeľa.

December
l Každú adventnú nedeľu bola slávnostne rozsvietená jedna svieca na adventnom venci pri dome kultúry spolu so
sprievodným programom.
l 14. decembra sa začala predávať jedinečná 0-eurová bankovka s podobizňou
J. A. Baťu.
Daniela Virostko

21. február 2020

Reprezentačný ples mesta
vstupné: 45,- €

Organizuje: Mesto Svit

25. február 2020
16.00 hod. * Mesto, CVČ

Fašiangy - pochovávanie basy
- zraz pred MsÚ Svit

Organizuje: Mesto Svit, CVČ
účinkujú a spolupracujú pri príprave
FS Jánošík senior a DH Sviťanka

1. - 28. február 2020
* Mestská knižnica

Výstava
Helena Suchá - Sojáková
Organizuje: Mestská knižnica

4. marec 2020
18.00 hod. * DK Svit

Divadlo - Ženský zákon

vstupné: 6,- €
(3,- € zľava platí pre ženy k MDŽ,
deti a ZŤP)

Využime svoje právo a poďme voliť

Organizuje: Mesto Svit,
Účinkujú: OZ Šumiháj a Divadlo mladých

V sobotu 29. februára 2020 sa uskutočnia voľby do Národnej rady SR.
Volebné miestnosti budú otvorené v určený deň v čase od 7:00 - 22:00 h.

16.30 hod. * Mestská knižnica

Hlasovanie
V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky
alebo na jednom z hlasovacích lístkov
vyznačí odovzdanie prednostného hlasu
zakrúžkovaním poradového čísla, najviac
u štyroch kandidátov.
Volič, ktorý sa nemôže zo závažných,
najmä zdravotných, dôvodov v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti,
môže požiadať okrskovú volebnú komisiu v ktorej zozname voličov je zapísaný,
o hlasovanie mimo volebnej miestnosti
alebo na tel. čísle 0908 406 178.

Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho
trvalého pobytu vo volebnom okrsku,
v ktorého zozname voličov je zapísaný,
môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do
zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr
v posledný pracovný deň pred konaním
volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v čase
úradných hodín obce. Obec vydá hlasoROČNÍK XIX. - FEBRUÁR 2020

vací preukaz bezodkladne.
l v listinnej forme (t.j. najneskôr 10. 2.
2020),
l elektronicky - e-mailom (t.j. najneskôr
10. 2. 2020).
Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu
na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá
webové sídlo, zverejňuje elektronickú
adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Volebné miestnosti v meste Svit:
l VO č. 1 Dom kultúry, Námestie J. Antonína Baťu č. 198/1
l VO č. 2 Spojená škola, ul. Mierová
232/134
l VO č. 3 Spojená škola, ul. Mierová
232/134
l VO č. 4 Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32
l VO č. 5 Základná škola, ul. Komenského 221/2
l VO č. 6 Dom kultúry Pod Skalkou,
ul. Priečna 501/2
Bližšie informácie k voľbám sú uvedené na stránke Ministerstva vnútra SR www.minv.sk, telefonické kontakty volebných miestností priebežne uverejňujeme na internetovej stránke mesta Svit www.svit.sk a na úradnej tabuli mesta.
red

5. marec 2020
Milan Šišmiš
„Kniha o súcite“

- tradície a osobnosti
(nielen) slovenského vegetariánstva
Organizuje: Mestská knižnica

7. marec 2020

14.00 hod. * Telocvičňa CVČ

Jarné predajné trhy

Záujemcovia nech sa prihlásia v CVČ
Organizuje: Mesto Svit a CVČ

14. marec 2020
18.00 hod. * DK Svit

Vítanie jari
- Staroslovanské bohyne

5,- € (3,- € zľava platí pre deti a ZŤP)
Organizuje: Mesto Svit

17. marec 2020

16.00 hod. * Mestská knižnica

Mišo Buza - beseda
Organizuje: Mestská knižnica

17. marec 2020
18.00 hod. * DK Svit

Divadlo - Poslední hrdinovia
hrajú: Gabriela Dzuríková,
Lujza Garajová Schrameková,
Viktor Horjan, Jozef Vajda
vstupné: 18,- €

Organizuje: Mesto Svit,
Učinkuje: bratislavské divadlo GUNAGU

5

ZO ŽIVOTA V MESTE

Technické služby informujú
l Zber papiera výmenou za hygienické potreby sa uskutoční 20. februára 2020
na Zbernom dvore Technických služieb mesta Svit na adrese ul. Hlavná 6, v čase
od 7:00 do 15:00 h.
l V zmysle platnej legislatívy informujeme, že pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť
si na vlastné náklady zberné nádoby na tuhý komunálny odpad (TKO). Cenník zberných nádob ponúkaných TS mesta Svit:

- cena zbernej plastovej nádoby 1100 l - 319 € s DPH
- cena 120 l plastovej nádoby - 37 € s DPH
- cena 110 l plechovej nádoby - 35 € s DPH
l Postupne budeme prinášať informácie o aktuálnych cenníkoch. V budúcnosti budeme ponúkať odborné služby napr. kosenie súkromných pozemkov, pílenie, prenájom
plošiny, atď.
Výsledky triedenia odpadu

l Na ukážku modelový príklad vývozu VOK kontajnera:
Objednávka VOK kontajnera na 1 deň, na odvoz 1000 kg objemového odpadu so
vzdialenosťou 1 km. Naloženie a vyloženie kontajnera bude trvať 30 minút.
MJ

Cena za
MJ v € bez
DPH

Množstvo

Cena za
výkon v €
bez DPH

Cena za
výkon v €
s DPH

Preprava VOK
(PP121CU)

km

1,56

1,00

1,56

1,87

Nakládka/Vykládka
VOK-u

15
min.

5,90

2,00

11,80

14,16

Prenájom veľkoobjemového kontajnera (VOK)

deň

5,00

1,00

5,00

6,00

Vozidlo/motohodina

mth

23,54

1,00

23,54

28,25

kg

0,054

1 000,00

54,00

64,80

SPOLU:

95,90

115,08

Činnosť

Objemový odpad

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ (OVS) č. 2/2020
na nájom nehnuteľného majetku Mesta Svit

Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
IČO: 00 326 607
vyhlasuje v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a § 281- § 288 Obchodného zákonníka

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ (OVS) č. 1/2020
na predaj nehnuteľného majetku Mesta Svit

Predmet OVS:
n Nehnuteľnosť súpisné číslo 885, v súčasnosti vedená ako Bytový dom, nachádzajúca sa na Mierovej ulici vo Svite, postavená
na pozemku parc. č. KN-C 139/2, katastrálne územie Svit.
n Pozemok pod stavbou parc. č. KN-C 139/2, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 79 m2 katastrálne územie Svit.
n Priľahlý pozemok parc. č. KN-C 117/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 291 m2, katastrálne územie Svit.
Podmienky OVS sú zverejnené na webovej stránke www.svit.sk,
na FB stránke Mesta Svit a na úradnej tabuli Mesta Svit.
Informácie na tel. č. 052/787 51 27
Termín na predloženie súťažných návrhov:
do 19. marca 2020 do 12.00 hod.
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Predmet OVS:
Nájom nebytových priestorov v budove súpisné číslo 263 Bytový dom na ul. SNP vo Svite (býv. internát), postavenej na
pozemku parc. č. KN-C 12/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere 682 m2, k. ú. Svit, zapísaných na OÚ v Poprade, katastrálny
odbor, na LV č. 3268:
n Nebytový priestor č. 105 o výmere 50,25 m2, na prízemí bytového domu súpisné číslo 263, číslo vchodu 7C, druh nebytového priestoru č. 12 - iný nebytový priestor.
n Nebytový priestor č. 106 o výmere 70,88 m2, na prízemí bytového domu súpisné číslo 263, číslo vchodu 7, druh nebytového
priestoru č. 12 - iný nebytový priestor.
n Nebytový priestor č. 107 o výmere 38,53 m2, na prízemí bytového domu súpisné číslo 263, č. vchodu 7A, druh nebytového
priestoru č. 12 - iný nebytový priestor.
Priestory sú vhodné najmä pre obchodné, administratívne či
kancelárske využitie. Nie sú určené na prevádzkovanie gastronomických služieb.
Podmienky OVS sú zverejnené na webovej stránke www.svit.sk,
na FB stránke Mesta Svit a na úradnej tabuli Mesta Svit.

Informácie na tel. č. 052/787 51 27.
Termín na predloženie súťažných návrhov:
do 21. februára 2020 do 12.00 hod.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE

Z rokovania zastupiteľstva
Na 12. riadnom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva Svit, ktoré sa uskutočnilo
12. decembra 2019 predložil hlavný kontrolór mesta Jozef Mezovský správu o vykonaných kontrolách.
Poslanci schválili upravený Štatút zboru pre občianske záležitosti a tiež úpravy
zásad zabezpečovania obradov uzavretia
manželstva tým, že boli pridané ďalšie
miesta sobáša mimo mesta a poplatok
za náklady spojené s obradom mimo obradnej siene bol prispôsobený na sumu
150,- €. Všeobecne záväzným nariadením
č.1/2020 sa určila a upravila minimálna
výška dotácie na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území
mesta. Táto povinnosť vyplýva zo zákona
každoročne a vypočítava sa koeficientom,
ktorý je daný plošne pre celé Slovensko.
Poslanci schválili aj programový rozpočet
mesta na obdobie 2020 - 2022.
Zastupiteľstvo sa zhodlo na miernom zvýšení daní a poplatkov za zvoz
komunálneho odpadu. Nakoľko sa Svit
v oblasti miestnych daní a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v roku 2019 riadil VZN Mesta Svit
č. 2/2019, ktoré obsahovalo rovnaké
sadzby, ako pôvodné VZN z roku 2018.
Pristúpilo k tomu aj vzhľadom na nízke
príjmy mesta z podielových daní a tiež
zvýšené výdavky na vedenie samosprávy
pre rok 2020. Zmeny v príjmoch mesta
značne ovplyvnilo veľké množstvo legislatívnych zmien na úrovni štátu ako zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane
u zamestnancov, zvýšenie miezd vo verejnej správe o 10%, zvyšovanie poplatku
za skládkovanie a pod. Mesto, aj napriek
šetriacemu režimu výdavkov pri tvorbe
rozpočtu na rok 2020, muselo pristúpiť k čiastočnému zvýšeniu niektorých
miestnych daní (daň z nehnuteľnosti
a daň z ubytovania), ktoré boli v nezmenenej výške už od roku 2016.

Zmeny sadzieb sú nasledovné:
Daň z pozemkov (§5):
l orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady a trvalé trávnaté porasty vo výške
1,08 % zo základu dane (0,90%),
l záhrady vo výške 0,66 % zo základu
dane (0,55%),
l zastavané plochy a nádvoria, ostatné
plochy na 0,66 % zo základu dane (0,55%),
l lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 0,72 % zo základu dane (0,60%),
l stavebné pozemky na 1,05 % zo základu dane (0,88%).
Daň zo stavieb (§6):
l 0,163 € za stavby na bývanie a drobné
ROČNÍK XIX. - FEBRUÁR 2020

stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu (0,136€),
l 0,191 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu (0,159€),
l 0,472 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu (0,393€),
l 0,979 € za samostatne stojace garáže
(0,753€),
l 0,979 € za stavby hromadných garáži
(0,753€),
l 0,979 € za stavby hromadných garáži
umiestnené pod zemou (0,753€),
l 1,630 € za priemyselné stavby, stavby
slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu (1,36€),
l 1,630 € za stavby na ostatné podnikanie
a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou (1,36€),
l 0,548 € za ostatné stavby neuvedené
v tomto odseku 4, písm. a) až h) (0,457 €).

Daň z bytov (§7)
l 0,163 € za byty (0,136€),
l 0,472 € za nebytové priestory užívané
fyzickými osobami ako príručné sklady
a garáže (0,393€),
l 1,630 € za nebytové priestory určené
na podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou (1,300 €).
Daň z ubytovania sa zvýšila z 0,69 €/
osobu/prenocovanie na 1€/osoba/prenocovanie.
Schválené bolo tiež zvýšenie poplatkov za komunálne odpady. Mesto, či obec
musí pri stanovení výšky poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad vychádzať zo skutočných nákladov obce v tejto
oblasti (§ 81 ods.12 zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch). Taktiež je zároveň mesto
- obec povinné náklady súvisiace s nakladaním s odpadmi hradiť z poplatku
za odpad, t.j. nie z iných zdrojov (podľa
§ 81 ods. 10). Doplácanie obcí na oblasť
odpadov z iných zdrojov vytýka ako porušenie zákona - označované zo strany
NKÚ SR, ako nehospodárne nakladanie
s verejnými financiami. Náklady príspevkovej organizácie Technické služby Mesta
Svit od januára 2019 ovplyvňuje nielen
legislatíva týkajúca sa nárastu platov, ale
výraznejšie aj novela zákona č. 587/2004
Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov.
Tá zvyšuje poplatok za uloženie odpadu
na skládku viac ako dvojnásobne a to
z 5,04 €/tonu pre rok 2018, na 12 €/tonu

pre rok 2019. Pričom pre rok 2020 je to pri
úrovni triedenia 10-20% až 24 €/tonu. Na
celkové náklady má samozrejme vplyv aj
skutočnosť, že množstvo komunálneho
odpadu každoročne narastá.
Ďalšou novinkou je tiež výnos z poplatku za rozvoj. Ide o kapitálový príjem
do rozpočtu mesta a použije sa na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so
stavbou vrátane vysporiadania pozemku
na tento účel: zariadenie starostlivosti
o deti, poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, sociálneho
bývania, školského zariadenia, zdravotníckeho zariadenia, verejne prístupného
parku, miestnej komunikácie vrátane
chodníkov, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry.
Tento poplatok majú zavedený najmä
samosprávy, kde je rozsiahlejší stavebný rozvoj ako je Bratislava, Košice (35 €),
prípadne obce v blízkosti tých veľkých
miest, kde je stavebný rozmach. Z okolitých miest, resp. obcí, doposiaľ tento poplatok malo zavedené Mesto Vysoké Tatry
(stavby na bývanie 10 € a všetky ostatné
stavby 20 €. Podľa návrhu ich nového
VZN by malo ísť v tomto meste o zvýšené
sadzby - stavby na bývanie 15 € a všetky
ostatné druhy stavieb 35 €) a poplatok
zavádza aj obec Štrba, Tatranská Štrba 20 €/m2, Štrbské Pleso - 35 €/m2. Nakoľko
poplatok za rozvoj sa občanov dotýka len
v menšej miere - poplatok za prestavbu,
rekonštrukciu bez zmeny podlahovej
plochy sa neplatí, pri nadstavbe, prístavbe resp. výstavbe sa poplatok platí až po
odpočítaní 60 m2, navrhuje sa schváliť
výška poplatku pri stavbách na bývanie
20 €/m2, pri ostatných stavbách 30 €/m2.
Poslanci tiež schválili nové VZN v oblasti nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Pôvodné sa
riadilo nariadeným z roku 2016 a bolo
potrebné legislatívne zosúladenie VZN so
skutočným stavom a potrebami. Cieľom
zosúladenia úpravy (VZN č. 4/2020) je
najmä zníženie množstva odpadov, ktoré
sa zneškodňujú skládkovaním, predchádzanie samotnému vzniku odpadu, minimalizácia negatívnych vplyvov odpadov
na životné prostredie a zdravie ľudí s prihliadnutím na komunálnu úroveň.
Upravené a podrobnejšie doplnené boli
najmä tieto oblasti:
l všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi na území mesta,
l práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadu, taktiež mesta a zvozovej spoločnosti,
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l podmienky nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom,
l spôsob zberu objemového odpadu
a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok,
l systém nakladania, spôsob zberu
a prepravy s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi,
l systém nakladania, spôsob zberu
a prepravy ostatných triedených zložiek
odpadu,
l kontrola nariadenia a priestupky.
Okrem týchto doplnení a zmien bolo zakotvené v zmysle ustanovenia § 81 ods. 3
zákona o odpadoch, ktoré hovorí, že náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu, aj to, že si obyvatelia kúpia
zbernú nádobu od mesta, resp. Technických služieb mesta Svit v zmysle VZN za
rovnakú cenu, za akú ich kupuje mesto.
Taktiež je im však umožnené zaobstarať
si zbernú nádobu vo vlastnej réžii, avšak
táto musí spĺňať podmienky ustanovené týmto VZN. Doposiaľ obyvatelia, ako
pôvodcovia odpadu, obdržali zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad od
mesta bez toho, aby sa náklady, ktoré by
mali v zmysle zákona znášať, premietli do
poplatku za komunálny odpad alebo by
bola táto obstarávacia cena zbernej nádoby uhradená z ich strany iným spôsobom.
Schválený bol aj plán termínov zasadnutí
mestského zastupiteľstva na rok 2020.

že nie každý má možnosť odvážať to na
zberný dvor, obzvlášť starší ľudia.
Pavol Sedlák, poverený riaditeľ TS,
požiadal občanov o trpezlivosť s tým, že
sa uvažuje o prehodnotení. Tento druh
výkupu papiera bol na čas pozastavený
z dôvodu zdvojnásobenia limitov za vývoz, je to v riešení.
Dáša Vojsovičová dodala, že keď bude
situácia vyriešená, občania budú informovaní.
l Eduard Cetl predniesol požiadavku občanov o vykonanie orezávky drevín, stromov, resp. konárov na cintoríne
v rámci mimovegetačného obdobia. Konáre prekážajú pri prechode po niektorých chodníkoch a na určitých miestach
môžu poškodiť náhrobné kamene.
Pavol Sedlák (TS) odpovedal, že bude
informovať kompetentných a situáciu
preverí.

Diskusia
l V rámci diskusie vysvetlila primátorka
Dáša Vojsovičová projekt na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni. Vysvetlila, že hlavným prínosom projektu je vypracovanie účelových
energetických auditov s cieľom návrhu
opatrení energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na energiu. Podpora je zameraná na nasledujúce podaktivity.
Poslanci schválili zapojenie sa do projektu.
l Poslanci schválili rozpočtové opatrenie na pomoc tragédiou postihnutým
občanom po výbuchu bytového domu

Termíny zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit
a Mestskej rady mesta Svit v kalendárnom roku 2020
MESIAC

ZASADNUTIE MsR

ZASADNUTIE MsZ

Január 2020

20.01.2020 o 14.30

30.01.2020 o 15.30

Február 2020

17.02.2020 o 14.30

27.02.2020 o 15.30

Marec 2020

16.03.2020 o 14.30

26.03.2020 o 15.30

Apríl 2020

20.04.2020 o 14.30

29.04.2020 (streda) o 15.30

Máj 2020

18.05.2020 o 14.30

28.05.2020 o 15.30

l Ivan Zima upozornil a požiadal Technické služby v mene starších občanov,
aby opravili lampy, ktoré nesvietia a cestu vedúcu od kostolov smerom ku Kolibe
posypali, pretože je klzká a tým nebezpečná pre chodcov.
l D. Vojsovičová poďakovala poslancom
za celoročnú prácu v roku 2019. Pripomenula, že mesto sa snažilo o zvýšenie kvality bývania občanov, že sa začal rekonštruovať dom smútku, chodník 1/18 a je
rozpracovaných viac projektov. Verí tomu,
že so všetkými rozhodnutiami môžu byť
spokojní. Informovala, že sa riešila aj
mimoriadna situácia havarijného stavu
mosta do Lopušnej doliny, poďakovala
VÚC za poskytnutie náhradného premostenia cez potok. V tej súvislosti poďakovala zástupcom VÚC Prešov - predsedovi
Prešovského samosprávneho kraja (PSK)
Milanovi Majerskému, riaditeľovi úradu
PSK Bystríkovi Muchovi a tiež riaditeľovi
krajskej zložky Slovenskej správy a údržby
ciest PSK Marcelovi Horváthovi. Poďakovala sa aj občanom, ktorí sa zúčastňujú
rokovaní mestského zastupiteľstva a tiež
za podnety a návrhy na zlepšenie od občanov a za trpezlivosť. Popriala všetkým
pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia
v novom roku.
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/ mestské
zastupiteľstvo /dokumenty MsZ/ zápisnice
zastupiteľstva). Dostupný je tiež úplný videozáznam na www.svit.sk (aktuality/videá),
kde si môžete kedykoľvek záznam pozrieť
a vypočuť. Zápis z januárového zasadnutia
MsZ si budete môcť prečítať v nasledujúcom vydaní mestských novín, vzhľadom na
nedostatočný priestor pre uverejnenie všetkých článkov v tomto vydaní.
Daniela Virostko

Jún 2020

15.06.2020 o 14.30

24.06.2020 (streda) o 15.30

Júl 2020

-

-

August 2020

-

-

16.09.2020 (streda) o 14.30

24.09.2020 o 15.30

Október 2020

19.10.2020 o 14.30

29.10.2020 o 15.30

Chcete všetky
informácie z mesta
a o meste?

November 2020

09.11.2020 o 14.30

19.11.2020 o 15.30

Stiahnite si bezplatnú mobilnú aplikáciu

December 2020

30.11.2020 o 14.30

10.12.2020 o 15.30

September 2020

Interpelácie
l Marianna Šramková sa opýtala riaditeľa Technických služieb (TS) na zber
papiera výmenou za hygienický materiál
na rôznych stanoviskách. Občania sa dopytujú, vzhľadom na to, že už dlhšiu dobu
sa neuskutočnil. Chcú vedieť, či sa bude
v tom pokračovať alebo nie, aby to neskladovali v domácnostiach. Podotkla,
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v Prešove. A to formou dotácie vo výške
3 000 €. Mesto Svit zriadilo tiež samostatný účet, kde mohli svoj príspevok vložiť,
resp. zaslať aj občania nášho mesta. Na
tento účet bol vložený aj transfer vyčlenený z rozpočtu mesta Svit, a následne
spolu vyzbieraná suma bola odoslaná na
verejný účet zverejnený mestom Prešov.
Na tento účet bolo vyzbieraných viac než
500 €.

V OBRAZE

android

iOS

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE

Darcovia krvi zo Svitu
boli ocenení plaketami

V závere novembra uplynulého roku sa uskutočnilo významné podujatie a to oceňovanie darcov krvi z okresu Poprad za rok 2019. Celkom
bolo ocenených vyše 300 darcov, medzi ktorými boli aj občania Svitu.
Oceňovania sa zúčastnili, okrem starostov okolitých obcí, aj primátor Popradu a primátorka Svitu Dáša Vojsovičová.
K všetkým prítomným sa prihovorili generálna sekretárka Slovenského červeného kríža Zuzana Rosiarová Kesegová,
taktiež riaditeľka SČK Poprad Denisa Kučkovská, ale aj vrchná sestra transfúznej
stanice Anna Prcínová.
V každom z príhovorov sa poďakovali
za humánny čin, ktorý sa nedá ničím nahradiť. Ocenili, že týmto ľudským činom
prejavujú svoju spolupatričnosť a solidaritu s tými, ktorí pomoc potrebujú.
Zároveň pripomenuli, aký veľký význam má táto vzácna tekutina.

Dve najvzácnejšie ocenenia
získali Sviťania
Z nášho mesta bolo celkom ocenených
28 darcov. Za 10 odberov boli ocenení
bronzovou Janského plaketou: Batke Ľuboš, Bednár Peter, Britaňák Ivan, Kacian
Slavomír, Kekláková Aneta, Ing. Kočiš
Milan, Kolcún Michal, Kopaňák Anton,
Ing. Paučík Marián, Štefány Štefan, Zachara Slavomír. Za 20 odberov získali
striebornú Janského plaketu: Bittner
Vladimír, Kic Rastislav, Koch Stanislav,
Mgr. Kovácsová Karolína, Ing. Mišenda Martin, Skubeň Jozef, Štrbka Peter,
Ing. Valčák Tomáš, Mgr. Valčáková Mi-

chaela, Ing. Zatroch Július. Za 30 odberov
(ženy) a 40 odberov (muži) boli ocenení
zlatou Janského plaketou: MUDr. Lesná
Lenka, Ing. Medvec Rastislav, Šuták Lukáš, Šuták Miroslav. Za 80 odberov bola
udelená jedna diamantová Janského plaketa Martočkovi Mariánovi. Najvzácnejšie ocenenie pre darcov krvi je získanie
plakety MUDr. Kňazovického za 100 odberov a získali ju dvaja darcovia z okresu
Poprad, zároveň občania mesta Svit Mgr.
Moravčík Ladislav a Vartovník Štefan.
Vďaka patrí oceneným darcom za to,
že pravidelne navštevujú transfúzne stanice a zachraňujú tým životy ľudí v ohrození. Vďaka patrí aj predsedníčke SČK územnému spolku Svit Márii Zentkovej,
ktorá nám vytvára veľmi príjemné prostredie pri mobilných odberoch konaných
vo Svite. Darcovia krvi doslovne darujú
seba, aby zachránili zdravie a život iných.
Je to niečo, čo konáme nad rámec svojich
povinností. Každý darca krvi je hrdina!
Mgr. Karolína Kovácsová
odborné skúsenosti. Detičky si ich uctili
krátkym vianočným programom. Pri kapustnici, kávičke a koláčiku sme porovnávali podmienky, spôsoby edukácie a počty detí v minulosti a dnes. Návštevníčky
nás pobavili množstvom úsmevných príhod a domov odchádzali s dobrou náladou a pozornosťou od primátorky Dáši
Vojsovičovej a od kolektívu materskej
školy. Dovidenia o rok, milé naše dôchodkyne...

Víťazmi boli všetci zúčastnení

Predvianočný čas v materskej
škole bol plný zázrakov
Na príchod deduška Mikuláša sme sa v našej materskej škole pripravovali celý týždeň. Deti s radosťou vyrábali ozdoby a symboly
vianoc a asistovali pri výzdobe. Ich tváričky boli plné očakávania, čo im nadelí a privítali ho piesňou s klavírnym doprovodom.
Mikuláš rozdával sladkosti a odmenou pre neho boli básničky,
ktoré si deti pripravili.
Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí si
v hektickom predsviatočnom čase našli
čas na vianočné posedenie v našej materskej škole. Detičky ich návštevu očakávali s nadšením. Mali pre ne pripravený
vianočný balíček plný emotívnych básní,
piesní a tancov, ktoré im s úprimného
srdiečka venovali. Mnohým rodičom od
dojatia vyhŕkla aj slza šťastia a hrdosti.
Po vystúpení strávili spoločné chvíle
pri malom občerstvení a koledách. Na
druhý deň deti za odmenu čakalo pod
ROČNÍK XIX. - FEBRUÁR 2020

stromčekom prekvapenie v podobe nových hračiek a didaktických pomôcok.
Predvianočný čas sa v materskej škole
vydaril.
V decembri sme do našej škôlky pozvali aj bývalé kolegyne - dôchodkyne,
ktorým patrí vďaka za dlhoročnú prácu
pri výchove a vzdelávaní detí vo Svite.
Zahŕňali deti v škôlke svojou láskou, trpezlivosťou, milým slovom a láskavým
objatím. Boli im „druhou mamou“. Svojim mladším kolegyniam zas odovzdali

V utorok, 21. januára dopoludnia sme
posledným pokrikom „Lyžovačka to je
hračka!“, jazdou zručnosti a slávnostným
odovzdaním ocenení, ukončili ďalší ročník „Lyžiarského výcviku“ pre deti materskej školy vo Svite, ktorý sa konal od
15. do 21. januára v stredisku Lopušná
Dolina. U výborných inštruktorov si deti
rýchlo získali dôveru aj chuť lyžovať. Všetkých 39 zúčastnených detí si zaslúži veľkú
pochvalu za snahu, odvahu, ale aj dodržiavanie stanovených pravidiel, vďaka
ktorým sme kurz zvládli bez zranení. Bolo
nesmierne dojímavé sledovať usilovnosť,
disciplinovanosť, trpezlivosť a predovšetkým radosť detí z lyžovania. Napriek
únave, ktorú pociťovali, sa vždy tešili na
nasledujúci deň. Ich snaha sa odzrkadlila na malých pretekoch v posledný deň,
z ktorých vyšiel každý ako víťaz. Ďakujeme inštruktorom a všetkým zúčastneným
za pomoc, vďaka ktorej bola zaistená
bezpečnosť detí.
Veríme, že radosť z pohybu na čerstvom vzduchu a chuť športovať v deťoch ostane navždy.

Mgr. Katarína Dudášová
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Veľký deň dobra alebo
Deň otvorených dverí 2019

predaj. Na výber bolo toho neúrekom. Cez ručnú výrobu, hračky, vianočný punč a koláče, ale
tiež bižutériu a vianočné pečivo. Vyzbierané peniaze v sume
1300 € poputujú nášmu žiakovi
Samkovi Salajovi, ktorý je dlhodobo v bdelej kóme. Výťažok z predaja
zo stánkov pod názvom Mary‘s meals
a Adopcia srdca poputuje deťom z najchudobnejších krajín sveta.
Ďakujeme našim pomocníkom, učiteľom, rodičom, vychovávateľom a žiakom,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
na príprave burzy a výrobkov. Vďaka Vám
si ich mohli ostatní zakúpiť a prispieť
tým, ktorí to potrebujú. Nech Vám naše
výrobky robia radosť a pri pohľade na ne
si vždy spomeňte na pekné chvíle strávené v priestoroch našej školy a dobrý
skutok, ktorý ste ich zakúpením vykonali.
Mgr. Simona Krzysiek

Vianoce sú časom lásky a pohody. Tak, ako každý rok, aj záver
kalendárneho roka 2019 priniesol do priestorov našej školy deň
plný radosti, smiechu, nakupovania a dobrých skutkov.
Rodičia a príbuzní mali možnosť
ochutnať z koláča „zážitkového učenia“
a to priamou účasťou na výučbe svojich
detí. Tie boli samozrejme hrdé na to, že
ich rodičia vidia priamo v „akcii“. Mnohé
deti sa zahrali na sprievodcov a svojim
blízkym poukazovali priestory školy, zastavili sa v kútiku na anjelské fotenie, jednoducho chceli sa pochváliť so všetkým,

čo možno v škole vidieť. Starší žiaci mali
možnosť prezentovať zaujímavosti zo
sveta na geografickej konferencii. Kroky
všetkých ale nakoniec smerovali do telocvične, kde sa konala burza hračiek, ručných výrobkov a vianočnej nálady.
Naši učitelia, vychovávatelia, ale aj kuchárky si za pomoci detí, rodičov a každej
dobrej ruky pripravili rôzne maličkosti na

Po stopách Williama Shakespeara
Ešte predtým ako sa mládež Komenského školy rozutekala užívať
si vianočné prázdniny, venovali všetku svoju pozornosť bardovi
anglického divadla. Po stopách Williama Shakespeara sa vydali žiaci
ôsmeho a deviateho ročníka.
Akcia, ktorú pripravili vyučujúce slovenského a anglického jazyka, s pomocou
asistentiek, dopadla veľmi úspešne. Žiaci
sa dozvedeli informácie nielen o Shakespearovom živote, ale vyskúšali si aj neľahkú prácu hercov. Svoje výkony predviedli na shakespearovských hrách Rómeo
a Júlia, Sen noci svätojánskej a Komédia
omylov. Okrem samotnej prípravy na túto
súťaž museli riešiť aj ťažké situácie, keď
jeden alebo dvaja členovia tímu vypadli.
S takouto nepríjemnou situáciou sa budú
musieť vyrovnať v živote ešte veľakrát
a myslíme si, že to zvládli na výbornú.
Neúprosne sa blíži Testovanie 9 a dráma je súčasťou znalostí, ktoré musia
preukázať nielen v testovaní, ale aj na
prijímacích skúškach, preto sa v tento
deň venovali aj bábkoherectvu. Zahrali
si marionetové, maňuškové a javajkové
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(pozn. redakcie: spodom vodená divadelná bábka) divadielka a odteraz si už tieto
bábky nebudú mýliť.
Technika je už bežnou súčasťou vyučovacieho procesu, tak sme ju zapojili aj
do tejto akcie. Na jednom zo stanovíšť
mohli skupiny súťažiť v interaktívnom
kvíze. V prvej časti kvízu sme sa zamerali
na hru Rómeo a Júlia, ktorú si mali žiaci
pred akciou prečítať. Ďalšie kolo otázok
bolo venované životu Williama Shakespeara. V poslednom kole si porovnali
znalosti z literárnej terminológie.
William Shakespeare bol anglický dramatik. Ťažko by ste však jeho hry čítali
v pôvodnom znení. Jazyk sa vyvíja, a preto sa stáva, že sa jeho hry musia prekladať
do súčasnej angličtiny. O tomto zvláštnom jave sa žiaci dozvedeli na stanovišti
venovanom anglickému jazyku. Skúšali

si prekladať rôzne časti hry aby zistili, že
práca prekladateľa je naozaj ťažká.
Divadlo je jednota rôznych umeleckých zložiek. Spája text, hovorené slovo,
hudbu a samozrejme aj výtvarné umenie.
Na poslednom zo stanovíšť sa žiaci zahrali na scénografov a snažili sa nakresliť dejisko najznámejšej balkónovej scény na
svete. 20. decembra sme sa veľmi zabávali, no veľa sme sa aj naučili.
Mgr. Simona Olmos Justinianová
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Komenského palubovka
sa otriasala

Trénera Rudolfa Juga a hráčov Sašu Avramoviča, Phila Carra a Jalena
Nesbitta poznáme ako vynikajúcich hráčov a opory basketbalového klubu Iskry Svit. Ale málokto pozná ich aktivity vo voľnom čase.
Hlavný tréner Rudolf Jugo a Saša Avramovič strávili tretiu vyučovaciu hodinu, 23. januára, spolu s našimi štvrtákmi (silnými adeptmi
do športových tried) a absolvovali ukážkovú basketbalovú hodinu.
Naši žiaci si mohli vyskúšať nové
zábavné cvičenia pod vedením týchto
dvoch skvelých odborníkov v basketbale. Na ďalšej hodine si žiaci šiesteho ročníka vyskúšali inú komunikáciu
s dvomi rodenými americkými hráčmi
Iskry Svit Philom Carrom a Jalenom
Nesbittom.

Zaujímavé otázky, zaujímavé odpovede, zaujímavá hodina.
Ako je už známe, šport búra bariéry
a dnes zdolal aj tie jazykové. Veríme, že
takéto hodiny budú na našej škole pravidelné a ako sa vyjadril náš extraligový
tím: „hocikedy môžeme s nimi rátať“.
Ďakujeme!
žiaci ZŠ Komenského

V Domove pod Tatrami mali krajšie
vianoce vďaka Spojenej škole
Vďaka dlhoročnej spolupráci so Spojenou školou na Mierovej vo Svite sa mnohí klienti nášho domova tešili z vianočnej pošty. Jej osobné odovzdávanie priamo na oddeleniach sa už stalo milou tradíciou.
Niektorí klienti sa pýtajú či im príde
vianočná pohľadnica alebo či ich niekto príde navštíviť. Riaditeľka Spojenej
školy Ing. Elena Berezovskijová, spolu
ROČNÍK XIX. - FEBRUÁR 2020

s učiteľkou a žiakmi prišli 18. decembra
uplynulého roku osobne odovzdať poštu, ktorú vyrobili žiaci a takto klientom
splnili dve želania v jednom. Dostali via-

divadlo GUNAGU

17. 3. 2020
18.00 hod. * DK Svit
vstupné:

18,- €

nočnú poštu a zároveň aj návštevu. Riaditeľka školy všetkým popriala krásne
sviatky a veľa zdravia.
S poštou prišlo aj vianočné prekvapenie v rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí
do krabice od topánok?“, do ktorého sa
škola zapojila s myšlienkou otvoriť si srdce
a pripraviť krajšie Vianoce aj pre iných. Riaditeľka školy prostredníctvom riaditeľky
zariadenia PhDr. Kataríny Bolisegovej odovzdala 18. decembra aj darčeky pre tých
našich klientov, ktorí nemajú príbuzných
a nikto ich nenavštevuje. Darčeky poskladali dobrí ľudia a venovali tak nielen užitočné veci, ale aj radosť a dobro. Zároveň
v rámci akcie Obrátený advent riaditeľka
školy odovzdala aj množstvo sladkostí pre
všetkých klientov nášho zariadenia, ktoré
vyzbierala škola a bolo ich naozaj veľmi
veľa. Klienti Domova pod Tatrami posielajú
srdečný pozdrav a veľké poďakovanie.
Srdečne ďakujeme Spojenej škole
na Mierovej vo Svite za krásnu myšlienku naplnenú láskou a pozornosťou
ako najväčšími darmi, ktorými zahŕňa
Domov pod Tatrami. Taktiež aj za to, že
prostredníctvom kultúrnych vystúpení vytvára klientom možnosť kontaktu
s verejnosťou a tak obohacuje ich život.
Spojenej škole ďakujeme aj za to, že
spolupracuje na rôznych podujatiach
v našom zariadení.
Mgr. Beáta Neupauerová
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Tanečnú sálu „ZUŠ Mierová“ zdobí nový unikát

Do priestorov tanečnej sály Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici pribudlo obdivuhodné
umelecké dielo. Obraz znázorňuje dejiny tanca pohľadom autora Mariána Tarageľa.
Spojená škola ZUŠ Mierová Svit vyslovuje svoje úprimné poďakovanie
pánovi Mariánovi Tarageľovi, umelcovi
srdcom i dušou, hudobníkovi, textárovi, rezbárovi a excelentnému maliarovi,
ktorý ako všestranne nadaný umelec
vyhotovil a namaľoval dych vyrážajúci,
6 m dlhý a 1,2 m široký obraz s vyobrazením vývoja dejín tanca. Ako člen hudobnej skupiny Gordons tiež vytvoril hudobne a textovo množstvo skladieb, ktoré ani
dnes neupadli do zabudnutia. Bol dlhoročným členom folklórnej skupiny Jánošík
vo Svite, kde sa venoval ľudovému tancu.

Výtvarné dielo začína tancom pravekých prírodných kultúr, cez barokové
tance Jeana Baptiste Lullyho, barokového skladateľa, ktorý ako prvý vo svojich
veľmi populárnych operách využíval kostýmy a tanečné umenie. Nasleduje vyobrazenie známych baletov Piotra Iljiča
Čajkovského – Labutie jazero, Spiaca krásavica a Luskáčik. Vo vývoji tanca upriamuje Marián Tarageľ pozornosť na známe
valčíky Johanna Straussa ml. považovaného za kráľa valčíkov: Na krásnom
modrom Dunaji, Morgenblätter, Geschichten aus dem Wiener Wald a mnohé

iné. V tomto šesť metrov dlhom vyobrazení autor pokračuje vývojom tanca za
čias Elwisa Presleyho a ukončuje ho vyobrazením novodobej tanečnej kultúry
20. a 21. storočia.
Pán Tarageľ, Vaše umelecké dielo zdobí našu tanečnú sálu a oceňujeme obrovské množstvo hodín, ktoré ste venovali
tomuto dielu. Váš obraz sa stal dominantou našej tanečnej sály a skrášlil ju. Za
všetko Vám patrí veľký obdiv a obrovské
poďakovanie.
S úctou Vaša
Spojená škola Mierová Svit

Joga v dennom živote Vás pozýva na

ROZPRÁVANIE S AUTOROM
výnimočnej knihy Milanom Šišmišom
o vývoji slovenského vegetariánstva,
jeho významných osobnossach a ideách.

Knižnica vo Svite

Štvrtok
5. Marec

2020

16.30 h
info 0905 559 566

Mesto Svit za účasti primátorky mesta
Ing. Dáši Vojsovičovej, prostredníctvom
Zboru pre občianske záležitosti, zorganizovalo tradičné uvítanie detí, nových
občanov Svitu dňa 18. januára 2020 v Obradnej miestnosti Domu kultúry. Stretnutia sa zúčastnili rodičia a ich deti narodené
v štvrtom kvartáli roku 2019. O príjemnú
atmosféru dopoludnia sa postarala SZUŠ
Fantázia Svit vystúpením svojich žiakov.
Prítomných privítala a prihovorila sa primátorka, ktorá odovzdala rodičom kyticu,
spomienkovú knihu, finančný príspevok
a následne sa zapísali do pamätnej knihy. Detičkám, novonarodeným občanom
mesta Svit prajeme všetko najlepšie.
Mgr. Ľuboslava Kukurová
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Dlhánske strašidelné tiene

Nedeľná chvíľka poézie a hudby v podaní študentov literárno - dramatického odboru Základnej umeleckej školy Spojenej školy, Mierová Svit a jej hostí sa v plnej umeleckej paráde predstavila v nedeľu
26. januára v Spišskej Sobote.
Príjemný večer nám okrem umeleckého prednesu spestrila aj šálka výbornej
kávy. V programe sa predstavili v prednese básní: Noemi Spodná - P. Hudák:
Priestor, Adam Kačmarák - Matthew
Sweenvy: Vlamač, Miroslav Válek: Jablko, Tadeáš Tauchin - Nepochopený, Tma,
Križiak, Nikola Leskovjanská a Alexandra
Šlebodová - Pavol Hudák: Montáž básní
(28 kvapiek, Návrat, Po nociach, Spln),
Nikola Leskovjanská - Matthew Sweenvy:
Pole
V podaní všetkých žiakov LDO ZUŠ sme
mohli zhliadnuť predstavenie: Dlhánske
strašidelné tiene. Umelecký program

skvele doplnili aj hudobné vstupy Eriky
Jašovej, učiteľky literárno-dramatického
odboru. Veľká vďaka patrí pani učiteľke Mgr. Erike Jašovej, ktorá celý tento
program pripravila, všetkým účinkujúcim žiakom ZUŠ Mierová Svit a hosťom:
Tadeášovi Tauchinovi, Veronike Kufelovej
a správcom Espresso Baru v Spišskej Sobote, ktorí nám umožnili naše vystúpenie
zrealizovať práve tu. Ďakujeme aj našim
poslucháčom a divákom za bohatú účasť
a podporu. Všetkým prajeme veľa umeleckých úspechov a bohatej inšpirácie.

Mgr. Peter Čapó, DiS. art.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Mládežnícky parlament a naše aktivity v meste Svit
Mládežnícky parlament pod vedením Centra voľného času vo Svite mal v uplynulom roku skutočne
plné ruky práce. Počas celého roka spolupracovali s rôznymi miestnymi organizáciami, školami, ale aj
širokou verejnosťou. Aktivity prispôsobovali najmä potrebám svitskej verejnosti, ale aj požiadavkám zo
strany škôl a organizácií v meste.
Pomáhali sme pri výrobe darčekov pre
mesto, ktoré boli použité pre rôzne miestne organizácie. Od začiatku nového školského roka sme zabrali na plné obrátky
ako sme len mohli. V septembri 2019 sme
pomáhali pri otvorení rodinného centra Ako doma, kde sme pre deti pripravili tvorivé aj zábavné aktivity. Koncom

septembra sme s SOŠ-polytechnickou
J. A. Baťu - s pani učiteľkou Alicou Skokanovou, ktorá sa postarala spolu s kolegami o program, oslávili mesiac úcty k starším. V priebehu októbra sme zopakovali
návštevu v rodinnom centre Ako doma
na hallowenskej party, ktorá bola tvorivo
-zábavná a my sme prišli deťom pomôcť
niečo pekné vytvoriť aj sa zabaviť. V novembri sme zorganizovali Deň študentstva, kde boli pozvaní kvalitní účinkujúci. Avšak účasť Sviťanov bola žalostne
nízka. Pýtame sa prečo je to tak? Keď sa
snažíme pripraviť peknú spomienkovú
akciu počas víkendu pre obyvateľov Svitu
a ich ochota prísť je takmer nulová. Ako
si máme brať príklad z vás starších, keď
sa snažíme pripraviť niečo, kde by ste si
zaspomínali na časy minulé a vy nemáte
záujem ani len nakuknúť na toto podujatie? Tu chceme vyzdvihnúť našich seniorov z Jednoty dôchodcov (ďalej JDS)
vo Svite, ktorí nám s ochotou pomohli
pripraviť pre ľudí, ktorí sa mohli zúčastniť
tejto akcie, výbornú kapustnicu a teplý
čaj. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ktorí nám pomohli, hoci sme sa hanbili, že
takmer nemali pre koho vystupovať. Keď
je pódium plnšie ako hľadisko, to svedčí aj
o našom nezáujme na aktivitách v meste.
Skúsme sa nad tým zamyslieť...
December je pre nás nezabudnuteľný
v organizovaní stolno-tenisového turnaja,
na ktorom sa zúčastňujeme a aktívne
športujeme s organizátormio podujatia JDS, pod vedením Miroslava Jurčáka. MiROČNÍK XIX. - FEBRUÁR 2020

kuláš v meste je ďalšia zábavná akcia, kde
sme sa snažili občanom spríjemniť večer
a podávali sme teplý čaj, mimochodom
zdarma. Tento predvianočný čas je pre
nás časom, kedy nás pozývajú aj miestne
seniorské organizácie na spríjemnenie ich
posedení prostredníctvom našich krátkych kultúrnych vystúpení. Adventný čas
sme zakončili spoluorganizovaním malých vianočných trhov, ktoré boli po prvýkrát v Dome kultúry s úspechom, ktorý
nás posúva vpred. Už v marci sa môžete
tešiť na jarné predajné trhy. Čas medzi
sviatkami pre nás znamená, už po druhý
rok, návštevy chorých ľudí, ktorí sa nedostali počas vianoc domov. V popradskej
nemocnici sme navštívili neurologické
a geriatrické oddelenie a aspoň na chvíľu
sme týmto ľuďom vyčarili úsmev na tvári
a obdarili ich malou pozornosťou, ktorú
sme pre nich sami vyrobili.
Vianočné prázdniny sme mali vyplnené dokonale a to prípravou klziska. Aj
vďaka našim pár ochotným spoluobčanom, bez ktorých by sme to nedokázali
zrealizovať. Celé vianočné prázdniny, až
doposiaľ, chodíme na klzisko a snažíme sa
ho udržiavať v dobrom stave, aby slúžilo
všetkým. Avšak nedá nám nepripomenúť
nízky záujem zo strany okolia pomôcť pri
realizácii. Klzisko nie je len pre nás, členov
parlamentu a pár ľudí, ktorí sa oň starajú,
ale je aj pre vás všetkých. Ak priložíme
spolu ruku k dielu, pôjde to určite ľahšie.
Povianočné prázdniny v nás odzneli
a hneď sme sa preniesli do času fašiangov
a karnevalov. V januári sme zorganizova-

li Karneval na ľade, kde nás potešil veľký
počet detí a ich rodičov. Všetky deti boli
odmenené sladkou a zdravou odmenou
a časť najkrajších masiek si odnieslo hodnotnejšie ceny. V našom pláne v ďalších
mesiacoch nebudú chýbať rôzne jarné aktivity v spolupráci s JDS, Fašiangy
v meste, Plavecká štafeta, Míľa pre mamu,

Olympiáda MŠ, Športový deň so seniormi,
Dni mesta, ale aj príprava nového náboru
do mládežníckeho parlamentu, kde chceme pozvať k sebe šikovných mladých ľudí
hlavne zo Svitu. Tejto našej generácii by
sme chceli poslať tento odkaz:
,,Príď medzi nás, nájdi si čas. Zober
aj priateľa, aj keď to nezdieľa, presvedč ho s vážnosťou a veľkou ľahkosťou, uvidíš, že priestor v centre je nielen zábavou, ale aj tvojou nájdenou
radosťou.“

Mládežnícky parlament mesta Svit
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Krst novej divadelnej scény
pre marionety v Podskalke

V 40. rokoch 20. storočia vyrezal učiteľ František Nemec (narodený
vo Viedni, pôsobiaci v Čechách) zaujímavé marionety, ktoré si priniesol do svojho obydlia - domčeka pod Bôrikom v Podskalke. Tieto na sklonku svojho života daroval miestnym deťom. V 70. rokoch
minulého storočia začala éra bábkových predstavení v kultúrnom
dome pod vedením vtedajšej učiteľky Márie Stanovej v spolupráci
s pánom Záhradníkom.
Začiatkom 90. rokov si súbor vzala
pod patronát miestna organizácia žien
pod vedením Márie Černajovej. Tak za-

čala spolupráca s Jankou Vnenčákovou
a vznikali jej nové autorské scenáre.
Neskôr divadielko prešlo pod Úniu

žien Pod Skalkou a réžiu mala pod palcom Soňa Ivanová. V roku 2018 bola zahájená spolupráca Únie žien a súkromnej
umeleckej školy Fantázia, hlavne z dôvodu využitia žiakov literárno-dramatického odboru ako bábkohercov.
Ako my ľudia starneme, tak aj divadielko bolo už mnohokrát opravované.
Elektrina už nebola vyhovujúca, tak sa
obe organizácie dohodli na výrobe novej
konštrukcie divadielka.
Práce sa ujal šikovný pán Branislav
Dudáš, bývajúci tiež v časti Pod Skalkou.
Finančne prispelo mesto Svit, ktorému
patrí vďaka za podporu historického rozmeru. A že šikovnosť a umnosť bola potrebná je zjavné, lebo vyrobil javiskovú
scénu, ktorá sa dá poskladať a pomerne
jednoducho prenášať. Vďaka tomu bábkové predstavenia s unikátnymi marionetami bude možné uvidieť aj v našom
materskom meste Svit a blízkom okolí.
Niečo, čo takto vzniklo „nanovo“, je
vhodné aj pokrstiť. Krstnou mamou divadielka sa stala Janka Vnenčáková. Krstu
predchádzalo, tak ako každý rok na Mikuláša, edukatívne bábkové predstavenie
„Osamelé zvieratká“, v réžii Mirky Rodákovej, ozvláštnené vystúpením štrikujúcej babky a jej vnučky.
Na záver snáď len prianie, aby sme na
novej divadelnej scéne odohrali množstvo krásnych predstavení, ktoré sú venované z lásky našim najmenším...
J.V.

Koncert Na Luciu s Fantáziou
vniesol do tej bielej, snehovej,
mnoho farieb

Privítali sme vás v našom svete plnom hudby, umenia, tvorby. Zanôtili žiaci i učitelia a znelo to lahodne, ako vôňa prvých vianočných
koláčov. Nasnežilo nám v magický deň piatok trinásteho, na Luciu.
Čarovali sme, snívali, rozdávali zo srdca to, čo našu dušu teší a vy ste
boli pri tom. Hladko zneli skladby. Jedna za druhou ako na sánkach.
„Fantázia“ je jeden neuveriteľný kolektív, ktorému to spolu ladí aj keď každý hrá sólo. Rozprestreli sme krídla nad
javisko v dome kultúry a hrali pre nás
i vás. Každá pieseň a skladba bola želaním, čo skrášlila svet. Na Luciu prišli čarovať aj muzikanti pod taktovkou Filipa
Žigu. Ich ľudová hudba tiež rozveselila
srdcia. Váš potlesk bol pre nás krásnym
vianočným darčekom. Na štedrý večer
sme si naň spomenuli a aj keď sa taký
darček nedá zabaliť, dáme si naň pomyselnú mašľu v podobe prípravy ďalších
pekných koncertov.
Na Luciu s Fantáziou sme teda zažali
pokoj, šťastie a radosť v rodinách a lásku
a zdravie a nové desaťročie... Piesňami,
akoby bielym perím, symbolicky povy-

14

metali smutné myšlienky... Môžu prísť
šťastné rozprávkové konce a súdržnosť
a všetko pekné, čo sme dostali na tomto
svete do daru.
Na záver sme hviezdnym prachom pokrstili našich podarených dvoch maskotov z dielne výtvarníčky Lenky Orolínovej.
Dali sme im mená Fan a Tázia. Priznám
sa, že boli spočiatku trošku strašidelní,
keďže sú v životnej veľkosti a nosia naozajstné topánky. Keď sme ich mali doma
v chodbe, vždy som poskočila idúc okolo.
Po chvíli sa však tieto kúzelné postavičky
vo Fantázii tak udomácnili, že sme všetci
veľmi radi, že ich máme a vždy keď sa na
ne pozrieme, máme na tvári úsmev. Keby
tu neboli, veru by nám veľmi chýbali.
Vitajte u nás.
SZUŠ Fantázia
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Folklórna cesta Jánošíka
rokom 2019

Uplynulý rok bol pre Folklórny súbor Jánošík SENIOR vo Svite skutočne produktívny. Niektorí dlhoroční členovia to z rôznych rodinných,
osobných, či zdravotných dôvodov už vzdali a iní, noví, zase pribudli.
Prvýkrát sme zahájili sezónu 5. marca
2019 fašiangovým pochodom ulicami
nášho mesta. Sprievod s mnohými rôznorodými maskami sprevádzala hudba
a spev za účasti muziky. Pridávali sa
k nám ľudia z mesta a spoločne s nami
v cieli - telocvični Iskra Arény, symbolicky
pochovávali basu. O mesiac neskôr sme
v spolupráci so speváčkami Jaščurečkami
z Popradu, folklórnym tancom a spevom
potešili hostí v jednom z hotelov v Novej
Lesnej. Každoročné stavanie májov, vyšlo
minulý rok na 30. mája. Bolo sprevádzané veľmi nepriaznivým počasím. Vietor
fúkal, dážď budil prírodu. Napriek týmto
podmienkam naši chlapi máje, nádherne
vyzdobené stužkami od mladých, krojovaných i nekrojovaných dievčat, postavili
v časti Pod Skalkou a pri Kolibe vo Svite.
V máji sme tiež boli súčasťou programu
„Míľa pre mamu“.
Jún je známy najmä rôznymi oslavami
obcí a miest, ktoré sú plné zábavy. Kultúru obyvateľov sme spestrili 8. júna na
Dni obce Mlynica a v dňoch 21.-22. júna
na Dňoch mesta Svit, ktoré boli spojené
aj s výstavou krojov FS Jánošík SENIOR.
Tradičné Zamagurské folklórne slávnosti
v Červenom Kláštore boli v tomto roku
významné svojou svadobnou tematikou.
Stretli sme sa s mnohými súbormi a folklórnymi skupinami, ktoré prezentovali
svadobné procesie a zvyky z rôznych kútov Spiša a Liptova. Myšlienka bola prepojená s pôvodným vystúpením v réžii
Ladislava Bačinského z roku 2018, kde
prebehla Antológia svadobných zvykov
Spiša a Liptova v Dome kultúry vo Svite.
ROČNÍK XIX. - FEBRUÁR 2020

Leto bolo pre nás oddychovým rajom.
Boli sme rozcestovaní so svojimi rodinami.
Príjemným prekvapením bolo, že aj počas
prázdnin nás oslovovali koordinátori viacerých podujatí a napriek tomu, že sme im
v danom čase nemohli vyhovieť (čo nám
bolo nesmierne ľúto), zaraďovali nás do
programu pre rok 2020.

Jeseň priniesla
opäť mnoho vystúpení
Jeseň je príznačná svojimi farbami
a tiež novembrovými oslavami Nežnej
revolúcie, ktorej 30. výročie sme mohli
folklórne spestriť v našom dome kultúry
16. novembra. Počas rôznych vystúpení
a podujatí sme nadviazali mnoho nových
i staronových kontaktov a priateľstiev,
ktoré nám otvorili bránu k spolupráci
napríklad s FSk Batizovce, či Speváckou
skupinou Jaščurečky z Popradu. Keďže
nadšenci folklóru a udržiavatelia tradícií v Batizovciach sú na rovnakej vlnovej
dĺžke ako my „seniorci“, slovo dalo slovo
a vznikla nová spoločná akcia - Katarínsky
teplákový ples. Jeho nultý ročník sa konal

dňa 22. novembra v Batizovciach. Bolo veselo, spievalo sa, tancovalo, pestrosť tomboly a programu sa nedá ani opísať. Takto
radostne sme preplávali do decembra
a začal predvianočný advent. Keď primátorka mesta Dáša Vojsovičová zapaľovala
tretiu adventnú sviecu, my sme mali tú
česť pripraviť na túto adventnú nedeľu
program. Tanec ´seniorcov´ odprezentoval zvyky na Ondreja z neďalekej obce Batizovce, zavinšovali a zaspievali sme Sviťanom a čerešničkou na torte boli koledníci
z FS Jánošík SENIOR. Ich koledovanie bolo
tak úspešné, spontánne a veselé, že hneď
na mieste dostali ponuku na vystúpenie
v hoteli v Tatranskej Lomnici.
Rok 2019 sme uzatvorili spoločným
Silvestrom. Zišli sme sa ako rodina a spoločne sme si odrátali a oslávili vstup do
nového roku. Pridala sa k nám aj mládež
z FS Jánošík vo Svite, ktorá sa vrátila z vystúpenia z Vysokých Tatier.
Milujeme folklór. Ten úžasný pocit
spievať a tancovať, kým človek vládze
s partiou ľudí, ktorí majú tú istú vášeň.
V súčasnosti máme 27 aktívnych tanečníkov pod vedením tanečných vedúcich
Ing. Dalibora Králika a Ivety Neuwirthovej. Spev, ktorý je potrebné zosúladiť
s vystúpeniami prezentuje 7 speváčok
pod taktovkou vedúcej speváckej zložky
Mgr. Andrey Markovičovej. Nie je možné
nespomenúť našu perfektnú hudobnú
zložku, ktorú pevnou rukou vedie akordeonista Róbert Fris. Basa, husle a cimbal sa
striedajú v rôznom prevedení pod rukami
hudobníkov Romana, Mirky, Lenky, Bašky,
Vlada, Natalky a Paliho. Sú pre nás nepostrádateľnou súčasťou rovnako, ako naša
krojárka Natália Lištiaková, bez ktorej by
sme prezentovať kroje mohli iba veľmi
ťažko. To, že nám nejde o vek, ale chceme
žiť život tak ako to cítime, Vám potvrdí aj
vedúca FS Jánošík SENIOR - Viktória Kozubová. Nie je možné vymenovať všetkých členov, no spolu tvoríme FS Jánošík
SENIOR Svit a ak chce niekto poznať náš
svet, byť súčasťou tímu v rámci kultúrnej
psychohygieny, môže si pozrieť na internete videá z vystúpení a podujatí (autora
Maroša Lištiaka), alebo sa rovno pridať
k nám. Rok 2020 začal a vek je len číslo...
Mgr. Andrea Markovičová,
foto: Bc. Viktória Kozubová
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Klub seniorov Bôrik hodnotil

V januári sa konala jubilejná výročná členská schôdza klubu seniorov
Bôrik, na ktorej bola zhodnotená činnosť za rok 2019 a predošlých
20 rokov od svojho vzniku.
Na schôdzi bol zvolený nový 5-členný výbor: Ján Šesták, Jozef Hudák, Miroslava Kulíková, Ľudmila Vallušová,
Rudolf Veštúr a trojčlenná kontrolná
a revízna komisia: Mária Bednárová,
Helena Tokárová a Magda Kolesárová.
Tejto schôdze sa okrem iných hostí zúčastnila aj primátorka mesta Svit Dáša
Vojsovičová a niektorí bývalí primátori
mesta.
Tak ako v samotnej správe, aj zo strany diskutujúcich, bola 20-ročná činnosť
klubu hodnotená veľmi kladne. Členovia sa stretávajú každý týždeň v utorok
v klube, kde sa venujú práci v tvorivých
dielňach, spoločenským hrám, nácviku tancov v tanečnej skupine Maja,
nácviku piesní v združenom spevokole, turistike, organizovaní športových
podujatí, ktorých sa aj zúčastňujú,

ale aj rôznym iným kultúrnym a spoločenským podujatiam. Účinkujú v zábavnej skupine Svittasenior, kde hlavnou zložkou programu tvorí populárna
spevácka skupina Podtatranskí Alexandrovci. Skupina vystupuje nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí. Jej zakladateľom a zároveň vedúcim je predseda klubu seniorov Alexander Tokár. Za
založenie tejto zábavnej skupiny, kde aj
účinkuje, a vynaloženej náročnej a poctivo odvedenej práce mu patrí veľká
úcta a vďaka.
Na tejto schôdzi boli ocenení zakladatelia klubu dôchodcov, neskôr premenovaného na Klub seniorov Bôrik
v časti Svit - Pod skalkou: Alexander
Tokár, Martin Majkút, Július Pribylinec,
Elena Novotná, Júlia Špinerová a Mária
Stanová. Za ich prácu im poďakovala

a odovzdala ocenenia primátorka Dáša
Vojsovičová a Alexander Tokár. Zároveň v mene všetkých prítomných zablahoželali členom klubu - jubilantom
v 2. polroku 2019 a odovzdali darčeky: Jane Smúdovej, Cecílii Staruchovej
a Terézii Kurňavovej.
Milé a ďakovné slová patria zakladateľom klubu za odvedenú prácu, odvahu, statočnosť a vytrvalosť. Lebo všetko
čo robili, bolo nám, seniorom, pre radosť. 20 rokov sa stretávame v klube,
tešíme sa z príjemných chvíľ a zábavy,
aj keď strieborný závoj už zdobí naše
hlavy. Jubilantom prajeme veľa zdravia,
lásky, šťastia a zaslúženej pohody. Aby
im dlho trvala života jeseň a bola vždy
taká ako najkrajšia pieseň.
Na tejto schôdzi sa vzhľadom na svoj
vek vzdal funkcie predseda Klubu seniorov Bôrik Alexander Tokár. Za jeho
20-ročnú činorodú a neúnavnú prácu
mu patrí mimoriadna vďaka, nekonečná pozornosť a úcta. Mal by sa pre neho
aspoň na chvíľu zastaviť čas, aby mu
dožičil v ďalších rokoch prežívať ešte
mnoho krás. Počas celých 20-tich rokov

Ocenení zakladajúci členovia
Klubu seniorov Bôrik

pôsobenia vo funkcii bol úspešný v každej činnosti. Jeho úspech v živote sa dá
definovať ako trvalý rast triumfov, šťastia a postupné uskutočňovanie cieľov
po stránke riadiacej a kultúrnej. Jeho
život, to nie je len obdivuhodný vek,
vráskami ozdobená tvár a nekonečný
počet zážitkov. Je to hlavne nesmierne
množstvo skúseností, pokora, rozvaha
a plnohodnotne prežitý život. Prajeme mu, aby stretával len dobrých ľudí
a nech ho dobré slovo vždy povzbudí.
Aby ho slnko ešte mnoho rokov hrialo
a najmä zdravie aby mu prialo.
Pod novým vedením prajeme veľa
úspechov a krásnych chvíľ Klubu seniorov Bôrik.
Ľudmila Vallušová,
foto: Peter Kostka
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Tieto novinky v zákonoch sa sú v platnosti
od minulého roka. Mnohé sa týkajú všetkých nás.
Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v zákonoch, ktoré sa týkajú nielen vodičov, ale takmer všetkých účastníkov premávky. Prehľad o nich vám môže ušetriť nielen zdravie, ale aj čo-to v peňaženkách.
Platí:
n Zákaz používať telefónny prístroj (okrem
telefonovania s hands free) sa upravil tak,
aby bolo zakázané ho aj držať v ruke. A tiež
aby sa toto pravidlo, okrem telefónu, vzťahovalo aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenia.
n Striedavé radenie - tzv. zipsovanie sa
bude uplatňovať nielen pri súbežnej jazde
pred prekážkou cestnej premávky, ale aj pri
zbiehaní jazdných pruhov aj na miestach,
kde to neprikazuje dopravné značenie.
n Pre cyklistov nad 15 rokov sa vypúšťa
povinnosť nosenia prilieb mimo obce (pre
deti do 15 rokov ostáva táto povinnosť zachovaná bez zmeny, t. j. prilbu musia nosiť
všade) a nosenia reflexných prvkov (povinnosť mať reflexné prvky na bicykli ostáva
zachovaná).
n Znenie pravidla o parkovaní na chodníku sa zmenilo tak, aby bolo jednoznačne
uvedené, že parkovať na chodníku možno
len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde skutočne len o zaparkovanie na chodníku, ktorý je
primknutý - susedí s cestou.
n Osoba na kolobežke s pomocným motorčekom sa výslovne zaradí medzi vodičov nemotorového vozidla (rovnako ako
je zaradená osoba na bicykli s pomocným
motorčekom alebo osoba na samovyvažovacom vozidle - segway).
n Zavádza sa obdoba skúšobnej doby
pre mladých začínajúcich vodičov spred
roku 2009. Navrhované opatrenia sú však
precíznejšie a majú snahu riešiť konkrétnu
skupinu vodičov, ktorí v najväčšej miere negatívne ovplyvňujú dopravno-bezpečnostnú situáciu. Opatrenia budú spočívať v nariadení doškoľovacieho kurzu v autoškole,
rehabilitačného programu u dopravného
psychológa a v preskúšaní z pravidiel cestnej premávky na polícii. Bude sa to týkať
n 6. januára po polnoci prijala MsP oznámenie, že v okolí autobusovej stanice boli
napadnuté tri osoby. Tieto hliadku informovali, že útočníci odchádzali smerom
na stanicu. Hliadka kontaktovala OO PZ
Svit a prekontrolovala okolie, kde sa však
žiadne podozrivé osoby nenachádzali. Vec
prevzala na ďalšie riešenie OO PZ Svit.
n 10. januára vo večerných hodinách
kontaktoval hliadku vodič jednej z miestnych taxislužieb, ktorý vo vozidle našiel
mobilný telefón. Policajti ho prevzali a majiteľ bol vypátraný operatívnou činnosťou
a telefón mu bol následne odovzdaný.
n 14. januára v noci prijala MsP telefonické oznámenie od obyvateľky mesta, ktoROČNÍK XIX. - FEBRUÁR 2020

každého držiteľa vodičského oprávnenia
skupiny B, ktorý do dvoch rokov od jeho
udelenia ako vodič motorového vozidla
dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky
závažným spôsobom alebo prekročí najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy.
n Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel nákladnej a osobnej dopravy (skupiny C a D) bude možné udeliť
v 18 rokoch.
n Od 1. apríla 2020 sa bude teoretická
skúška vykonávať vo forme elektronických
testov s individuálne generovanými otázkami pre každého žiadateľa.
n Po vzore viacerých iných štátov sa aj
u nás zaviedlo povinné vytváranie záchranárskej uličky pri kolóne na diaľnici a smerovo rozdelených cestách mimo obce.
n Zlepšenie vymožiteľnosti sankcií ukladaných v rámci objektívnej zodpovednosti, na základe zisteného evidenčného čísla
tým, že ak nebude uhradená pokuta uložená v rámci objektívnej zodpovednosti
a policajt príde do kontaktu s daným vozidlom priamo na ceste, aby mohol zadržať
doklady od vozidla a tabuľky s evidenčným
číslom, čím sa znemožní ďalšia jazda s vozidlom.
n V rámci objektívnej zodpovednosti sa
zvádza pokuta 300 € za neumožnenie prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy
a za zneužitie záchranárskej uličky a 99 €
za nevytvorenie záchranárskej uličky a za
nezastavenie na značke Stoj, daj prednosť
v jazde!
n V zákone o priestupkoch sa bude rozlišovať medzi reálnym útekom z miesta
dopravnej nehody a odídením z miesta
škodovej udalosti, čo sa v súčasnosti pri určovaní výšky pokuty nerozlišuje (namiesto
pokuty 300 až 1 300 € a zákazu činnosti na
jeden až päť rokov bude možné za to uložiť
pokutu 200 až 1 000 € a zákaz činnosti do
päť rokov).

V zákone o priestupkoch sa tiež zvyšuje
horná hranica pokuty za používanie mobilov a podobných zariadení počas vedenia
vozidla z 50 € na 100 € v blokovom konaní
a zo 100 € na 200 € v riadnom konaní.

Zmeny na
dopravných inšpektorátoch
Legislatívne sa vytvárajú predpoklady
na ďalšie zefektívnenie evidenčných úkonov štandardnou formou na dopravnom
inšpektoráte tým, že postupne bude možné upúšťať od vypisovania papierových
žiadostí.
n Vypúšťa sa povinnosť vlastníka vozidla
predkladať dopravnému inšpektorátu tie
rozhodnutia okresného úradu, ktoré inšpektorátu už okresný úrad zaslal v elektronickej podobe.
n Rozširujú sa súčasné možnosti elektronického prihlasovania novozakúpených
vozidiel tým, že už aj samotní vlastníci vozidiel si budú môcť sami požiadať o prihlásenie novozakúpeného vozidla do evidencie
prostredníctvom elektronickej služby.
n Pribudla možnosť dokončiť evidenčný
úkon prostredníctvom elektronickej služby, bez potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu tým, že doklady vozidla
a tabuľky s evidenčným číslom sa budú zasielať na adresu určenú prevádzkovateľom
vozidla.
n Možnosť požiadania o zmenu adresy,
ak pritom nie je potrebná nová tabuľka
s evidenčným číslom, o dočasné vyradenie vozidla z evidencie a trvalé vyradenie
z evidencie na ktoromkoľvek dopravnom
inšpektoráte.
n Vypúšťa sa vykonávanie fyzického porovnávania údajov uvádzaných v dokladoch vozidiel s údajmi priamo na vozidle
na dopravných inšpektorátoch.
Daniela Virostko, Maroš Lištiak,
technik PO, bezpečnostný technik

Z denníka Mestskej polície
rá oznámila, že na Kukučínovej ulici má
na zemi ležať neznámy muž. Hliadka po
príchode na miesto identifikovala muža
značne pod vplyvom alkoholu. Vzhľadom na nízku vonkajšiu teplotu hliadka
muža prikryla prikrývkou. Na miesto bola
okamžite privolaná posádka RZP, ktorá
muža vyšetrila a odviezla na ďalšie ošetrenie do nemocnice v Poprade.
n 16. januára v popoludňajších hodinách bola hliadka MsP požiadaná
dispečingom rýchlej záchrannej služby
o preverenie informácie, podľa ktorej sa

na Jilemnického ulici mala nachádzať zamrznutá osoba. Po príchode na miesto
bola osoba identifikovaná, zjavne podchladená. Hliadka MsP na miesto privolala RZP, ktorá osobu vyšetrila a odviezla na
ďalšie ošetrenie do Popradu.
n 24. januára MsP kontaktoval občan,
ktorý oznámil, že na Jilemnického ulici
sa nachádza žena zaseknutá vo výťahu.
Hliadka po príchode na miesto privolala
službu na servis výťahov a zotrvala na
mieste až do príchodu tejto služby, ktorá
výťah otvorila.			 MsP
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Ťažko sa nám s Tebou lúčilo,
ťažko je bez Teba byť.
Láska však smrťou nekončí,
v našich srdciach budeš ďalej žiť.
Dňa 10. novembra 2019 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, starý otec, brat, svokor
a príbuzný

Milan KUŠMIREK.

Dňa 10. januára 2020 uplynul rok
od chvíle, kedy nás navždy opustil
náš milovaný otec, starý otec,
brat a príbuzný

Milan VOŠČEK.

Kto žil v srdciach tých,
ktorých opustil, ten nezomrel.
S láskou na neho spomína celá rodina.

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

Jozefa FERENČÁKA.

Ing. Július FRKÁŇ.

S láskou a úctou spomínajú manželka
Ľudmila, sestra Oľga, synovia Július
a Dušan s rodinami.

18

Blíži sa Vaše okrúhle
jubileum?

Eduard MLYNSKÝ st.,

a ktorý by 18. februára 2020 oslávil životné
jubileum 100 rokov. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Ďakuje celá rodina.

Pozor, zmeny pri uverejnení
smútočných spomienok

Kto ste ho poznali, venujte mu prosím
s nami tichú spomienku.

Odišiel tíško, už nie je medzi nami,
no v srdciach našich
stále žije spomienkami.
Čas plynie, smútok zostáva,
rana v srdci bolí
a zabudnúť nedovolí.
Dňa 7. februára 2020 uplynuli 4 roky
odvtedy, čo nás náhle opustil, vo veku
nedožitých 85 rokov, náš manžel, brat,
otec a starý otec

Anna a Jozef Spáčovi.

Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí ste ich poznali a nezabudli.
Synovia s rodinami.

Mesto Svit by sa rado pridalo k blahoželajúcim prostredníctvom primátorky
mesta Dáši Vojsovičovej. Ak máte záujem
o takéto slávnostné prijatie na mestskom
úrade, prihláste sa prosím v kancelárii
č. 116 u pracovníčky kultúry Ľuby Jančíkovej, na 1. poschodí Mestského úradu
Svit, kde je potrebné podpísať súhlas
v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Dňa 14. februára 2020 uplynulo 30 rokov
od smutnej chvíle, keď nás náhle opustil
náš milovaný
Nezomrel som, lebo žijem v srdciach tých,
ktorí ma milovali.
Dňa 16. januára sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia nášho otca

Dňa 7.1.2020 uplynulo 10 rokov
a 14.2.2020 uplynulo 15 rokov, čo nás
navždy opustili milovaní rodičia

Dňa 2. januára 2020 uplynulo
1. výročie od chvíle, kedy nás navždy
opustil náš manžel, otec, dedko, švagor,
kamarát, známy a sused

Pavol MARTINEC.

S láskou na neho spomína celá rodina.
Dňa 7. decembra 2019 navždy odišla
naša mamka, babka, svokra, priateľka,

Mária Škvareková.

Svojich 86 narodenín sa už nedožila.
Ďakujeme pánovi farárovi
ThDr. Štefanovi Vitkovi, PhD.
za dôstojnú rozlúčku a všetkým priateľom
a známym za ich účasť a prejav úcty
na jej poslednej ceste.
Smútiaca rodina.

Dňa 1. februára 2020 vstúpil do platnosti nový cenník inzercie v mesačníku
Svit, vzhľadom na všeobecné zvyšovanie
nákladov na výrobu, ale najmä distribúciu novín. Cena za distribúciu novín do
schránok (Slovenskou poštou) bola v poslednom kvartáli minulého roka zvýšená
na dvojnásobok pôvodných cien. Zmena
sa dotkla aj ceny za uverejnenie smútočnej spomienky, či iných. Uverejnenie
spomienky je teda počnúc februárom
spoplatnené sumou 3,50 € za spomienku
spolu s fotografiou.		
red

OZNAM
Vážení občania, všetky náležitosti
súvisiace s vybavením poslednej
rozlúčky s Vašim blízkym môžete
odteraz riešiť so zamestnancom
Pohrebných služieb Svit na nonstop tel. kontakte 0905 253 412. Tiež
môžete potrebné náležitosti vybaviť
v dočasnej kancelárii Pohrebných
služieb v budove Mestského úradu
Svit, na prízemí vpravo, č. dverí 32,
počas úradných hodín.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

MESTSKÁ KNIŽNICA INFORMUJE

Novinky v knižnici
Krásna literatúra

Ešte donedávna ho chválili za odvážne
spoločenské a náboženské reformy, no
teraz ho obviňujú z účasti na vražde disidentského novinára. A keď sa jeho dcéra
stane obeťou brutálneho únosu, obráti
sa na Gabriela Allona – jediného muža,
ktorému môže dôverovať – a požiada ho,
aby ju našiel, kým nebude neskoro...

Náučná literatúra

Literatúra pre deti a mládež

Táňa Keleová-Vasilková:
Zrkadlo

Helena s Vladom majú také... obyčajné
manželstvo. Bez väčších konfliktov, ale aj
bez potrebnej iskry, ktorá by mu dávala
láskavosť a hrejivosť. Helenu to trápi, no
nevie, čo s tým, ako to zmeniť. A tak zatiaľ čo sa jej manžel vo voľnom čase venuje svojmu hoby, ona blúdi po internete
a sníva... O všeličom... Žijú ako spolubývajúci. Našťastie majú dcéru, ktorá im nevedomky nastaví zrkadlo.

Daniel Silva: Nové dievča

Pavel Dvořák
a Daniela Dvořáková:
Stopy dávnej minulosti 10

Miroslava Varáčková:
To, čo nás spája

Stredoškoláčka Lucia má takmer bezstarostný život. Jediné, čo jej chýba, je
mama. Zmizla pred rokmi a nikto nevie
kam. Kým Lucia stále verí v zázrak, otec
by najradšej zabudol a robí všetko pre
to, aby zabudla aj ona. Lucia sa voči jeho
postoju tvrdohlavo búri, osamelosť lieči chlapčenskými bozkami, klame a robí
hlúposti. Nečakané pochopenie nájde
u Ondreja, ktorého iba nedávno spoznala
a s ktorým ju spája viac ako iba tetovania.
Príbeh Lucie je nepriamym pokračovaním príbehu troch súrodencov Drž ma,
keď padám.

Záverečný zväzok knižného cyklu Pavla Dvořáka Stopy dávnej minulosti autor
už nestihol napísať, nečakane zomrel
v decembri 2018. Jeho manželka, historička Daniela Dvořáková sa podujala
zavŕšiť knižnú sériu namiesto neho. Na
základe osobnej korešpondencie a literárnej pozostalosti manžela napísala strhujúcu biografiu, ktorá zachytáva život
a prácu Pavla Dvořáka. Je to intímna výpoveď o láske, manželskom živote, smrti
a smútku, a súčasne je to kniha plná histórie, myšlienok a nápadov z tvorby Pavla
Dvořáka. Pavel Dvořák túto knihu už nemohol napísať sám a predsa je jej autorom. Je to jeho nenapísaná kniha.

Do exkluzívnej súkromnej školy vo
Švajčiarsku prichádza každé ráno krásna
dievčina s havraními vlasmi, ktorej identita je zahalená tajomstvom. V skutočnosti
je jej otcom Chálid bin Mohamed, neslávne známy korunný princ Saudskej Arábie.

Andrea Coddington
a Dominika Cibulková:
Tenis je môj život

Mestská knižnica Svit

Mestská knižnica Svit
vás pozýva na výstavu

vás pozýva na výstavu

Helena Suchá-Sojáková

Helena
Suchá-Sojáková
VÝBER
Z TVORBY
VÝBER Z TVORBY

3. 2. 2020 - 29. 2. 2020
ROČNÍK XIX. - FEBRUÁR 2020

3. 2. 2020 - 29. 2. 2020

Gabriela Futová:
Čo učky nevidia

O Paľkovi a Števkovi hovorí celá škola.
Lebo sú hrdinovia. Ale nebolo to tak odjakživa. Učitelia ich neznášali, lebo veľa vyrušovali, lietali po chodbách a nechýbali
pri žiadnej lotrovine. Mamky učiteľky im
za to pravidelne čistili žalúdok. No a riaditeľ ich dokonca chcel vylúčiť zo školy.
Ešteže si to rozmyslel – škola by prišla
o hrdinov a zločinec by možno dodnes
behal po slobode... Prečítajte si zábavný
príbeh o tom, ako sa aj zo školských lapajov môžu stať hrdinovia.

Dominika Cibulková otvorene hovorí
o všetkých pádoch a potknutiach, vydretých víťazstvách, vojnách mimo kurtu,
ťažkých prehrách či životných križovatkách. Priznáva svoju snahu o dokonalosť
na tenisovom kurte, nervozitu, ktorá jej
spôsobovala kŕče, depresiu, s ktorou bojovala takmer rok po dosiahnutí najväčšieho úspechu v kariére aj rodinné problémy pre lásku. Jej úprimná biografia
zaujme i tých, ktorí o tenise nič nevedia.
Je najoceňovanejšia slovenská tenistka,
ktorá bola najvyššie zo všetkých v svetovom tenisovom rebríčku a ako jediná
doteraz sa prebojovala do finále grandslamu a stala sa majsterkou sveta.
DŠ
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Vyšla ojedinelá odborná kniha
v oblasti manažmentu
V závere uplynulého roka bola vydaná na slovenské pomery výnimočná a pozoruhodná knižná publikácia z odboru riadenia podniku
a podnikových procesov od autorov z praxe. Ide o knihu s názvom
„Úspech je voľba“ s podtitulom MANAŽMENT PODNIKANIA A PODNIKOVÝCH PROCESOV. TEÓRIA A PRAX aplikovaná v spoločnosti
CHEMOSVIT, a.s. Autormi sú Anna Diačiková a Michal Ľach.
Skutočnosť, že jej vydavateľom je
spoločnosť Chemosvit, nie je náhodná.
Keďže, citujúc jedného zo štvorice recenzentov: „... svedčí o kvalitnom vedeckom
riadení v tomto podniku a uplatňovaní
najnovších poznatkov a trendov ekonomiky a manažmentu. Jeden z autorov - dlhoročný vrcholový manažér Michal Ľach,
známy nielen na Slovensku, ale aj v kontexte celoeurópskej podnikateľskej sféry,
dokázal ekonomickú a manažérsku teóriu realizovať v reálnom živote v obidvoch
ekonomických systémoch, úspešne previedol firmu cez dlhé a náročné obdobie
a úspešne ju pretransformovať v prostredí centrálne riadenej ekonomiky do trhovej a zabezpečiť s jeho tímom, ako jednej
z mála úspešných firiem v slovenskom
vlastníctve, jej dlhodobú konkurencieschopnosť“.
Druhou z dvojice autorov je Anna
Diačiková, taktiež v odborných kruhoch
známa manažérka a spoluautorka jednej
z najcitovanejších monografií z oblasti znalostného manažmentu v Čechách
a na Slovensku Informační a znalostní
management v praxi. Autorka okrem
iných medzinárodných úspechov prednášla na prestížnych domácich a zahraničných konferenciách v Európe, Číne
i v Spojených arabských emirátoch.
Po obsahovej stránke ide o rozsiahle
monotematické dielo s výraznými prvkami originality a zaujímavej spätnej väzby

od autorov, ktorí pôsobili v Chemosvite
dlhodobo. Kniha popisuje 30 ročné obdobie vývoja slovenského hospodárstva
a jeho transformáciu na pozadí aplikácie
v konkrétnom podniku. Autori komplex-

ne opisujú obdobie ťažkých zmien, tvrdých reforiem a nie vždy transparentnej
transformácie. S odstupom času a cez
prizmu vlastných skúseností popisujú
dnešným čitateľom rozhodnutia a voľby,

Aj vďaka Vám mali mnohí ľudia
bez rodiny krajšie vianoce

Vianoce sú tie najkrajšie sviatky v roku,
kedy sa celá rodina a blízky stretávajú pri
štedrej večeri, strávia spolu krásne a nezabudnuteľné chvíle. No nie všetci starí
ľudia majú to šťastie. Niektorí nemajú
nikoho, kto by ich posadil k stolu. Alebo
niektorí aj majú, ale žiaľ, tí o nich veľký záujem neprejavujú. Vďaka iniciátorke projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice
od topánok“ vo Svite, Eve Hudákovej, si
pod vianočným stromčekom našli darčeky aj prijímatelia sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby, v Dome
opatrovateľskej služby a domácej opatrovateľskej služby v našom meste. Každý
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z prijímateľov sociálnej služby dostal naplnenú krabicu od topánok rôznymi darčekmi, ktoré boli milo zabalené. Bol neopísateľný zážitok vidieť emócie, dojatia
a prekvapenie obdarovaných seniorov.
Nečudo, že nejednému oku vypadla aj
nejaká tá slza.
Preto by som sa chcela touto cestou
z celého srdca ešte raz poďakovať pani
Eve Hudákovej a všetkým tým, ktorí zabalili „lásku do krabice od topánok“ a pomohli tak urobiť krajšie a štedrejšie Vianoce našim seniorom.

PhDr. Petronela Bocková

s ktorými boli, ako manažéri v tej dobe,
konfrontovaní.

Najdôležitejšími stále ostávajú
komunikácia a ľudia
Kompozícia 400-stranovej knihy zahŕňa všetky praktické oblasti podnikania,
od riadenia ľudských zdrojov, financií,
IKT, cez procesné či projektové riadenie,
nákup, predaj, marketing, výskum a vývoj, logistiku, výrobu, investície či integrované systémy riadenia až po stratégiu
firmy. Jej pridanou hodnotou je aj poukázanie na nové trendy ako je znalostná
ekonomika, nadnárodné podnikateľské
prostredie, flexibilné pracovné tímy,
podnikanie v zahraničí a medzinárodný
manažment. Autori sprevádzajú čitateľa
svojimi odbornými znalosťami doplnenými o praktické skúsenosti vo všetkých
oblastiach riadenia obchodnej spoločnosti. A to od samotného vzniku podniku, nastavenia hlavných a podporných
procesov cez modelovanie vnútorných
a vonkajších vzťahov, v ktorých firma podniká, až po tvorbu kontrolných mechanizmov potrebných pre uvedomelé riadenie
a zodpovedné rozhodovanie.
Jedinečnosť tejto knihy spočíva
v prepojení teórie a praxe a mimoriadne
uveriteľne, miestami až emocionálne,
pôsobia na čitateľa sprievodné výroky
autorov, čo dáva knihe iný rozmer a tým
ju odlišuje od podobných kníh na trhu.
Čitatelia majú možnosť spoznať najmä
výnimočný prístup Michala Ľacha k riadeniu ľudí, podpore komunikácie vo firme, k udržaniu jednoty akcionárov, kde
firemné záujmy boli nadradené nad všetko ostatné. Podobne ako zakladateľ firmy
Tomáš Baťa a neskôr Ján Antonín Baťa,
tak aj Michal Ľach jasne poukazuje na
to, že aj v dobe techniky, automatizácie
a procesného riadenia je vo firme stále
najdôležitejším faktorom komunikácia
a práca s ľuďmi.
Formou osobných príbehov a príkladov autori dávajú čitateľovi možnosť
dozvedieť sa informácie vnútorného
charakteru firmy, ktoré by za bežných
okolností boli pre širokú verejnosť nedostupné.
Ambíciou knihy je osloviť najmä
študentov a pedagógov z oblasti manažmentu a tiež podnikateľov a manažérov z praxe. Systém vzdelávania nesmie
byť založený len na teoretických poznatkoch, ale musí byť priebežne a pravidelne
prepájaný s praxou, k čomu má prispieť
i táto monografia. Pútavá forma, ktorá
bola v nej použitá môže byť pomocou
a povzbudením pre všetkých čitateľov,
u ktorých vyvolá istý druh kritického
myslenia a stimuluje jeho poznávacie,
hodnotové a etické postoje.

Mgr. Peter Migač, red
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

Tí, čo ma poznajú, vedia, že nie som
veľmi športový typ a čo sa týka behu, ten
sem-tam realizujem len pri naháňaní autobusu či vlaku . No napriek tomu som
sa rozhodla napísať článok o behaní, respektíve o skvelých bežkyniach - našich
Sviťankách. Mám potrebu o nich informovať, lebo mnohí ani netušia, aké šikovné ženy máme vo Svite. Sú to Ženy, ktoré
popri rodine a práci stíhajú ešte „makať“
na sebe, čo znamená, že často vstávajú
už skoro ráno, aby si odbehli svoj tréning.
Sú to Ženy, ktoré sa svojimi úspechmi
nechvália, ale počas celého roka reprezentujú naše mesto.

Bežkyne s východom Slnka
Skvelý projekt Tatry v pohybe, ktorý sa
realizuje už tri roky, spája podtatranské
obce s turistickými destináciami a vytvára sériu rozmanitých bežeckých disciplín
od krátkeho behu na 4 kilometre, cez beh
do vrchu až po vytrvalostné cestné behy.
Bežci môžu získať jedinečnú sadu medailí
a zapojiť sa do boja o titul Bežecký kráľ
a kráľovná Tatier.
Jedny z pretekov, ktoré sa uskutočnili
11. januára vo Veľkej Lomnici, bol ranný
beh počas východu Slnka - Sunrise run,

Novoročné stretnutie
seniorov po desiatykrát

V utorok 28. januára sa konalo spoločné stretnutie seniorov so zástupcami mesta, miestnych podnikov a škôl, ktoré zorganizovala
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Svit (ZO JDS).
Podujatie, ktoré je dnes už významnou tradíciou, bolo o to vzácnejšie, že to bol jubilejný 10. ročník.
Seniori tvoria vo Svite skutočne aktívnu skupinu obyvateľov. Organizujú
rôzne spoločenské podujatia, výlety, zájazdy, športové aktivity, plesy, stretnutia
či brigády. Je dôležité pripomenúť, že sú
tiež významnými nositeľmi tradícií, ktoré
ovplyvňovali vývoj mesta a ľudí v ňom.
Stretnutie seniorov sa opäť konalo
v priestoroch Spolcentra. Príjemné chvíle
v priateľskej atmosfére obohatil vstup tanečnej skupiny Maja a folklórna skupina
Bystrianka, ktorá si tento rok pripomína
30. výročie založenia.
Stretnutie otvoril predseda ZO JDS
vo Svite Miroslav Jurčák. V príhovore
poďakoval za doterajšiu pomoc všetkým, ktorí sa podieľajú na činnosti spolku, tiež sponzorom, ktorí umožnili toto
stretnutie a všetkým prítomným za ich
čas a prejavenú ústretovosť. Vyzdvihol
tiež dôležitosť medziľudských vzťahov,
aktívne a duchaplné využívanie času
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a konanie dobra. Prítomným sa prihovorila aj primátorka Dáša Vojsovičová, ktorá
informovala o uplynulých aj plánovaných
aktivitách mestského úradu.
Na stretnutí boli vyhlásené a ocenené
Osobnosti roka 2019. Niečo o ich živote porozprávala členka výboru ZO JDS
a poslankyňa mestského zastupiteľstva
Mária Smatanová. Za osobnosti roka boli
vyhlásení Anna Hanzlíková, Jozef Hulin
a Jozef Dluhý.
Anna Hanzlíková po ukončení štúdií
v Poprade na strednej ekonomickej škole,
nastúpila do NP Tatrasvit a neskôr pracovala v zberni športky až do svojho dôchodku. Aktívne sa podieľala na výchove
mládeže ako pionierska vedúca a členka
zväzu mládeže. Ochotne pomáhala tam,
kde jej skúsenosti boli vítané. Od roku
2010 sa aktívne zapája do činnosti ZO
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB), kde ju v roku 2018

s dĺžkou trate 6,5 km. Aj keď terén, okrem
asfaltu, zdobil aj ľad či sneh, naše bežkyne stáli na stupni víťazov. Každá vo svojej vekovej kategórii. Prvé miesto získala
Jana Perinajová, druhé miesto Danica
Božová a tretie Zuzana Pomorská. Samozrejme pomyslené víťazstvo patrí aj Vierke Oleárovej a Lenke Smolkovej. Bežkyne
Sviťanky - blahoželám Vám. Ste skvelé!

PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD.,
poslankyňa mesta Svit
ocenili medailou Milana Rastislava Štefánika III. stupňa. V súčasnosti pôsobí
ako tajomníčka ZO SZPB a je tiež členom
ZO JDS vo Svite.
Jozef Hulin venoval svoj produktívny vek Chemosvitu od roku 1971. Prešiel tam rôznymi pracovnými pozíciami
vo výrobe, na oddelení flexotlače ako
zmenový majster. Tu sa postupne stal popredným odborníkom, ktorý bol pri zavádzaní moderných technológií vo výrobe.
Svojim aktívnym prístupom a plnením
pracovných povinností bol vzorom pre
mladých aj ako mládežnícky funkcionár
v mládežníckej dielni. V súčasnosti je aktívnym členom ZO JDS ako podpredseda
pre organizačné záležitosti. Za seniorov
mesta je členom komisie výstavby, životného prostredia a architektúry pri mestskom zastupiteľstve.
Ing. Jozef Dluhý venoval svoju mladosť vojenským povinnostiam. Je absolventom školy raketového vojska
a delostrelectva v Martine a Vojenskej
akadémie Antonína Zápotockého v Brne.
Od roku 1992 nastúpil do funkcie náčelníka mestskej polície, kde pôsobil až do
svojho dôchodku do roku 2016. Za svoju
činnosť bol ocenený viacerými vyznamenaniami, dvakrát získal štátne vyznamenanie za zásluhy o obranu a ochranu
republiky. Je jedným zo zakladateľov
družby s partnerským mestom Knurov.
Dostal aj vyznamenanie Poľskou republikou za aktívnu prácu polície vo V4.
red
foto: P. Migač

Jozef Hulin, Anna Hanzlíková a Jozef Dluhý osobnosti roka 2019
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Milí Svitovci, Sviťania,

rád by som vás oslovil v čase, kedy máme všetci mnoho očakávaní,
čo prinesú udalosti najbližších dní a do akého rána sa naša krajina
1. marca zobudí. V médiách a spoločnosti sa rozoberajú rôzne témy. No
mám pocit, ako by sa zabúdalo na bežné starosti a potreby občanov.
Ako záchranár som v sanitke prejazdil celý náš okres, dennodenne aj
mesto Svit a okolité obce. A popri pomáhaní som sa od vás dozvedal mnoho
ďalších vecí, ktoré vás v zdravotníctve
trápia. Ako čakáte na záchranku pre
svojho blízkeho v ohrození života - a tá
nechodí. Ako musíte ráno o štvrtej vstávať, aby ste si v mraze vystáli miesto na
časenku k odbornému lekárovi. Alebo
ako čakáte mesiace na operáciu kĺbu,
ktorý vám nedovolí chodiť a pracovať
ako kedysi.
Aj preto som sa už pred pár rokmi rozhodol zlepšovať podmienky nášho zdravotníctva a našich zdravotníkov v komore záchranárov. Tiež som začal učiť prvú
pomoc, aby aj viac laikov vedelo zachrániť život. Začali sme rozmiestňovať automatické defibrilátory po našich mestách

a dedinách, aby sme dokázali zachrániť
zastavené srdce ešte pred príchodom
záchranky. Takto bol defibrilátor už niekoľko krát použitý napríklad v neďalekej
Liptovskej Tepličke.
No uvedomujem si, že nestačí meniť veci zdola a dnes sa uchádzam
o priazeň občanov, aj vás, Sviťanov, vo
voľbách do Národnej rady Slovenskej
republiky 29. februára 2020. Chcem
pokračovať v začatých dielach a hlavne zlepšovať dostupnosť záchrannej
zdravotnej služby, ktorú minimálne raz
za život potrebuje každý z nás. Chcem
zlepšovať naše zdravotníctvo a podmienky pre prácu našich zdravotníkov.
Aby ste sa stretávali nie s nervóznymi,
ale usmiatymi, sestrami a lekármi. Aby
niekoľko tisíc ľudí ročne v našej krajine
nezomieralo na odvrátiteľné úmrtia.

Viem, že to nezmeníme zo dňa na
deň, ale postupne sa nám to spoločnými silami podarí. Ak tomu veríte rovnako ako ja, podporte nás vo volebnú sobotu svojim hlasom aj krúžkom. Vopred
ďakujeme.
FRANTIŠEK MAJERSKÝ, záchranár
kandidát strany Za ľudí č. 31

Politická inzercia, inz. č. 1/2020 / Objednávateľ: Za ľudí, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava-Ružinov, IČO: 52581675, DIČ: 2121121948 / Dodávateľ: Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00 326 607

25. ročník stolnotenisového
turnaja dopadol na výbornú
V športovej Aréne Iskra Svit sa uskutočnil 18. januára tradičný stolnotenisový turnaj o Pohár primátorky mesta a zároveň 10. ročník
Memoriálu Dušana Budzáka.
Zúčastnilo sa 60 hráčov. Víťazkami
medzi ženami boli Frederika Pisarčiková
(ŠK Ružomberok), Mária Lapšanská ( Spišský Štiavnik), Patrícia Lapšanská (Spišský
Štiavnik). Registrovaní muži, spolu 31
hráčov, bojovali v 8 skupinách. Najlepšie
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sa umiestnili Peter Pisarčík (ŠK ST Ružomberok), Tomáš Horák (ŠK Veterán Poprad),
Tibor Bujňák (ŠK Veterán Poprad).
V štvorhre boli prví Frederika Pisarčíková a Peter Pisarčík (ŠK ST Ružomberok),
Tomáš Horák (ŠK Veterán Poprad) a Kamil

Kovalčík (Fortuna Kežmarok) a tretí boli
Tibor Bujňák a Robert Funket (ŠK Veterán Poprad). Štvorhra mix v hre o Pohár
Dušana Budzáka (Memoriál) boli víťazmi Frederika Pisarčíková a Peter Pisarčík
(ŠK ST Ružomberok). Na druhom mieste
Mária Lapšanská (Sp. Štiavnik) a Tibor Bujňák (ŠK Veterán Poprad) a tretí skončili
Patrícia Lapšanská (Sp. Štiavnik) a Kamil
Kovalčík (Fortuna Kežmarok).
V kategórii neregistrovaných mužov
bol prvý Miroslav Benko (MŠK Adento
Svit), druhý Peter Boržík (MŠK Adento
Svit) a tretí Július Klimo (Sp. Bystré).
Vzácnych hostí podujatia vítal aj organizátor súťaže Jozef Klein, medzi nimi primátorku mesta Dášu Vojsovičovú, riaditeľa VÚCHV Martina Budzáka a poslanca
VÚC Pavla Gašpera. Hralo sa počas celého
dňa do večerných hodín. Ceny víťazom
odovzdala Alena Budzáková s Martinom
Budzákom a Jozefom Kleinom. Organizátor ďakuje všetkým sponzorom, najmä primátorke Svitu Dáši Vojsovičovej,
Igorovi Antalovi a Tatrasvitu Socks, Martinovi Budzákovi a VÚCHV, Ľubomírovi
Kozubíkovi a Mäsokombinátu Nord Svit,
Vladimírovi Balogovi, Mariánovi Bezákovi, odborom Chemosvit, Lukášovi
Bodymu, Rudolfovi Kovalíkovi a Jánovi
Drobnému, ktorý umožnil hrať v aréne.
Ešte raz všetkým ďakujem. Aj tým, ktorí
pomáhali a dúfam, že o rok sa opäť všetci
stretneme na 26. ročníku.
Jozef Klein, organizátor turnaja, red
foto: Dominika Bodyová
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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V SKRATKE
V utorok 28. januára sme pietnym aktom
kladenia vencov k Pamätníku padlým
pripomenuli 75. výročie oslobodenia
mesta Svit. Za účasti predstaviteľov
mesta, na čele s primátorkou Dášou
Vojsovičovou a zástupcami niektorých
firiem a organizácií pôsobiacich vo Svite,
prítomní vzdali úctu a pripomenuli si to,
že sloboda a život bez strachu nie je ani
dnes samozrejmosťou.

Mikulášsky turnaj seniorov
a mládežníkov v stolnom tenise

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svite v spolupráci s Centrom voľného času si zasúťažila
4. decembra 2019 na stolnotenisovom
turnaji. V telocvični CVČ si zahrali seniori
i mládežníci. Na zahájenie prišli, okrem
iných hostí aj primátorka mesta Dáša Vojsovičová a viceprimátor Ján Drobný.
Toto podujatie malo športovú aj spoločenskú časť. Počas celej akcie panovala
dobrá nálada, športová pohoda, ktorú

ocenili aj naši priatelia z družobnej JDS
- Betliar. Po vyhlásení výsledkov sme si
družne posedeli pri mikulášskej kapustnici, kávičke a koláčikoch, ktoré napiekli
naše seniorky.
Pri tejto príležitosti ZO JDS ďakuje
všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy turnaja, sponzorom DDS Stabilita a
ZSSK CP Poprad.V našom prípade zvíťazili všetci, ktorí sa zúčastnili.
Ján Štefko, foto: a.g.

Danica Božová najlepšou
Slovenkou na maratóne mieru

CITÁT MESIACA

Naša výnimočná bežkyňa pridala do
svojej bohatej zbierky v uplynulom roku
ďalšie výnimočné tituly. Danica Božová
obsadila na minuloročnom Medzinárodnom maratóne mieru 2019 v Košiciach,
v kategórii od 50 rokov, 3. miesto ako
najlepšia Slovenka. Prvá bežkyňa bola
Holanďanka a druhá Češka. Zároveň sa
v Košiciach konalo vyhodnotenie celoročného bežeckého seriálu Východoslovenská veľká cena vytrvalcov, kde bolo
okrem Medzinárodného maratónu mieru
zaradených ďalších 15 behov konaných
na území Prešovského a Košického kraja.
V kategórii žien od 50 rokov obsadila
v celkovom hodnotení 1. miesto a v kategórií bez rozdielu veku, fantastické
4. miesto.
red, foto: Peter Kostka

„Kto sa naháňa za peniazmi,
nikdy ich nedohoní.
Robte svoju prácu lepšie než sused.
Peniaze za vami pribehnú samé.“
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Tomáš Baťa

n

n

n

Krv je nenahraditeľná tekutina, ktorú
nemožno vyrobiť. Krv je jeden z najvzácnejších darov. Dar, ktorý môže
zachrániť a meniť život. Dar, ktorý
prúdi v každom z nás. A práve tí, ktorí
si uvedomujú jej hodnotu, zavítali do
ZŠ Komenského 28. januára, aby ju
darovali. Mobilná odberová jednotka
pripravila podmienky na odber krvi
v telocvični. Životodarnú tekutinu
darovalo 20 ľudí a urobilo veľkú
vec. Zachránili život a vrátili zdravie.
ĎAKUJEME.
n

n

n

V predchádzajúcom roku kúpilo
Mesto Svit profesionálny korytový
žehlič pre Zariadenie opatrovateľskej
služby v hodnote 2 700 €. Finančné
prostriedky mestu poskytla Nadácia
Chemosvit. Pôvodný žehlič bol vyradený z prevádzky pre nevyhovujúci
technický stav pred viac než dvomi
rokmi. Profesionálny žehlič je v podobných zariadeniach štandardom.
Umožňuje zefektívniť a uľahčiť prácu
tým, ktorí tu majú za úlohu obslužné
činnosti. Touto cestou vyjadrujeme
Nadácii Chemosvit srdečné poďakovanie za finančnú podporu.
n

n

n

Úprimné poďakovanie referátu kultúry
patrí Únii žien zo Svitu za veľkú pomoc
pri organizovaní podujatia Mikuláša
v meste.
n

n

n

V polovici decembra prišlo poďakovanie. Aj to stojí za uverejnenie.
Lebo ak sa podarí zrealizovať čosi, čo
slúži viacerým, nech sa o tom vie. Znelo
takto: „Dnes som prešiel na bicykli
po zrekonštruovanom chodníku od
mäsopriemyslu po pekárne a musím
vyjadriť veľkú spokojnosť a poďakovať
sa všetkým, kto sa podieľa na tomto
projekte. Skvelá správa pre peších aj
pre cyklistov. Ešte raz ďakujem a teším
sa na ďalšiu etapu. Lisoň Marian“
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Iskru Svit sužovali v úvode roka
zranenia a tesné prehry
Basketbalisti Iskry Svit majú za sebou ďalší mesiac bojov v základnej časti Slovenskej basketbalovej ligy. Zverenci trénera Rudolfa
Juga to v januári nemali na viacerých frontoch jednoduché.
Hneď 2. januára sa pripojil k tímu
23-ročný americký rozohrávač Daqauise Andrews. Vedenie klubu sa takýmto
spôsobom rozhodlo reagovať na neutíchajúcu ´maródku´ u „Podtatrancov“. „Od
začiatku sezóny sme nastúpili v kompletnej zostave iba v prvom zápase na Interi. Od toho momentu mali viacerí hráči,
ktorí majú patriť k lídrom tímu, zdravotné
problémy. Kvôli tomu nám ušli niektoré
zápasy, ktoré sme mali vyhrať. Preto sme
sa rozhodli doplniť tím o ďalšieho hráča,
aby sa sila družstva rozložila na viac hráčov,“ vysvetlil angažovanie novej posily
prezident klubu Ján Drobný.
Hneď pri svojej premiére pomohol
spoluhráčom k víťazstvu nad Handlovou
(72:64). Po niekoľkých porážkach sme

nutne potrebovali zvíťaziť. Prišli sme domov na prvý novoročný zápas a máme
víťazstvo pre našich fanúšikov. Kľúčom
bola obrana, dobre sme blokovali, nepúšťali ich do otvorených striel a hrali tvrdo.
Naopak, my sme strieľali omnoho častejšie, ako v prvej štvrtine,“ povedal po zápase Phil Carr.
Nasledovala tesná prehra v Žiline
(82:86), na ktorú reagoval tréner Rudolf
Jugo nasledovne: „Snažíme sa hrať celých
40 minút zápasu, no nikdy nevyužijeme
moment v zápase, ktorý potrebujeme.
Kedykoľvek, keď sme mali zlomiť zápas
na našu stranu, tak sme pokazili nahrávku alebo otvorenú strelu.“
Potom prišiel dôležitý triumf. Pred zaplnenou Iskra arénou zdolali v tradičnom

derby Spišskú Novú Ves (81:73) a oplatili
mu tak prehru z predchádzajúceho merania síl. „Sme šťastní, že sa nám podarilo
zvíťaziť, pretože Spišská vzdorovala celých 40 minút. My sme mali najmä v prvom polčase lepšie doskakovanie a v náš
prospech hrala možno aj väčšia túžba,“
zamyslel sa pivot Iskry Martin Bizub.
Záver mesiaca priniesol tesnú porážku v Komárne (84:90) a domácu stratu
bodov s Levicami (79:92). Tá mrzela obzvlášť, keďže ešte tri minúty pred koncom bolo skóre stretnutia vyrovnané.
„Veľmi nás mrzí, že sme prehrali, pretože
v podstate 35, resp. 36 minút sme sa držali stále na dostrel a zápas bol celý čas
otvorený. Stratili sme ho v priebehu jednej minúty, keď sme po dvoch chybách
inkasovali dve trojky v tranzícii a myslím,
že toto viac-menej rozhodlo. Fyzicky to
bol veľmi náročný zápas, dokázali sme sa
niekoľkokrát vrátiť z mínusového stavu
zvýšenou agresivitou v druhom polčase.
Dostali sme sa aj do vedenia, no zápas
sme stratili v priebehu spomínanej minúty, keď sme dostali dve trojky,“ vyjadril
asistent trénera Róbert Ištvánik.
Do februára vstupovala Iskra Svit zo
šiesteho miesta v Slovenskej basketbalovej lige. Vyššie pozície neboli veľmi
ďaleko, no pozor si museli dávať aj na
svojich prenasledovateľov. Domáci fanúšikovia mali možnosť vidieť „medveďov“
5. februára, kedy pod Tatry pricestoval
aktuálny majster – Inter Bratislava. Potom
nasledovali zverencov trénera Rudolfa
Juga pohárové povinnosti, 11. februára
cestovali v rámci štvrťfinále Slovenského
pohára do Levíc. Ligový kolotoč sa po reprezentačnej a pohárovej prestávke opäť
rozbehne 29. februára, Sviťania budú
hrať v Handlovej.
M. Duchovič, foto: D. Faix

Plavkyne GPO Svit pridali medaily i slovenské rekordy
Medailová žatva týchto plavkýň pokračovala i v závere uplynulého roka. Na slovenských šampionátoch v krátkom bazéne získali
spolu tri zlaté a tri bronzové medaily. Najviac sa darilo 14-ročnej
Lilian Slušnej. Na majstrovstvách SR juniorov v Trenčíne získala tri
tituly: 50 m voľný spôsob, 100 m voľný spôsob a 50 m motýľ. Zároveň dvakrát prekonala slovenský rekord na 50 m voľný spôsob
(26,40 s a 26,35 s). Ďalší slovenský rekord pridala na majstrovstvách
SR OPEN (bez rozdielu veku) v Šamoríne, kde zaplávala v rozplavbe
50 m voľný spôsob za 26,01 s. Vo finále obsadila 4. miesto výkonom 26,04 s, keď jej k stupňu víťazov chýbali iba 0,04 s.
V kategórii 12- ročných starších žiačok na majstrovstvách SR
v Dolnom Kubíne získala Tamarka Baloghová bronz za 100 m
motýľ. Rovnaký kov vybojovala i 10- ročná Andrejka Zavacká za
50 m voľný spôsob na majstrovstvách SR mladších žiačok v Spišskej Novej Vsi.
		
RNDr. Danica Božová
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: 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 31. 1. 2020. Foto na titulke: Peter Kostka

24

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

