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Spomínate si na cvičky,
céčka alebo mončiči? Mali
vianoce v minulosti iné čaro?

Mestská knižnica
predstavuje ponuku
nových knižných titulov

Vianoce 2019
Prinášame vám
program bohoslužieb
vo svitských chrámoch

strana 10 -11

Kniha pod
stromčekom

strana 15

Sviatky
kedysi a dnes

strana 2

Na vianoce
daruj lásku,
daj každému
trochu,
nech nám nikdy
nezovšednie,
ani v novom roku...

ZO ŽIVOTA V MESTE

Komunizmus kontra konzumizmus.
Ako sme sviatkovali kedysi a dnes.
Jeseň sa niesla v duchu osláv 30. výročia Nežnej revolúcie. A čo Vianoce? Sú spomienky na ne v rokoch
80-tych úsmevné a príjemné, alebo nie je za čím ľutovať?
„Kto jej to dal?“
„No kto? Ježiško predsa!“
„ A že má každý rok ten Ježiško rovnaký baliaci papier...“
Vianočnú scénu ako z filmu Pelíšky zažili a pamätajú mnohí z nás. Vianoce - čas
radosti, veselosti, lásky a pokoja. Také vraj
boli kedysi a rovnaké si želáme i dnes.
Uplynulo viac než 30 rokov od historického prelomu, kedy začala nová politická,
ale aj spoločenská éra nášho slovenského bytia.
„Je pravdou, že kedysi, za komunizmu,
nevládol medzi ľuďmi až taký konzumizmus. Ľudia viac venovali pozornosť prítomnosti iných, ako naháňaniu darčekov.
A v tom je najvýraznejší rozdiel medzi
vianocami v rokoch osemdesiatych
a dnešnými,“ myslí si spisovateľ a autor
mnohých kníh o dekádach slovenskej
histórie Juraj Šebo.
Analytik agentúry pre prieskum trhu
Ľubomír Drahovský tiež vníma sociálne
negatívny aspekt v tom, že ľudia venujú väčšinu času v predvianočnom období nakupovaniu darčekov. A tým podľa
neho zanedbávajú možnosti nahradiť
tento čas stretnutiami s priateľmi či rodinou. Dnešné vianoce vníma naozaj ako
konzumné a uponáhľané.

aj požičiavať od rôznych finančných, dokonca aj nebankových inštitúcií.
S úsmevom na tvári spomína opäť spisovateľ Juraj Šebo: „ Na vianočnom stromčeku nesmeli chýbať salónky. Tie sme, samozrejme, hľadali všade, keď ich mamka
kúpila takmer mesiac pred sviatkami.
A najväčšou zábavou bolo do prázdnych
papierikov zabaliť čokoľvek iné. Takže sa-

Dnešná dekorácia stromčekov je plná
originality a takmer bez obmedzení. Nie
je raritou, že stromčeky hýria dúhovými
či neónovými farbami. Etnologičke Elene
Bekešovej z Podtatranského múzea v Poprade sa však zdá, že sa ľudia začínajú
vracať späť k tradíciám. Stromčeky zdobené šúpolím, orechami, medovníčkami
a sušeným ovocím vidíme čoraz častejšie.
„Vnímam rozdiel hlavne v tom, že za čias
komunizmu sa nenakupovali počas vianoc

lónky sa zväčša nedočkali štedrého dňa
a v ten bolo prekvapením aj rozbaľovanie
salóniek, nielen darčekov. Človek nikdy
nevedel, čo v papieriku nájde.“
Podobne si to pamätáme mnohí. V období socializmu zdobil takmer každú
domácnosť „živý“ vianočný stromček. Až
v druhej polovici 80-tych rokov sa začali
objavovať, dnes už komicky vyzerajúce,
prvé umelé napodobeniny stromčekov.
Vo veľa domácnostiach sa ešte nájdu
v pivniciach a na povalách.
„Vianočný stromček v minulosti musel mať salónky, často robené aj balené
doma. Anjelské vlasy, naozajstné voskové sviečky a krehké ozdoby, ktoré boli
takmer v každej domácnosti rovnaké.
Dnes prevažujú aj v tomto smere módne
trendy,“ konštatuje Drahovský.

také hromady jedla, ktoré nakoniec aj tak
nepoužili. Sviatky boli v minulosti väčším
duševným zážitkom ako dnes. Dnes na
každom rohu kričí komercia. Nakupujeme,
často ani nevieme čo a mnohokrát to, čo
ani nepotrebujeme,“ uzatvára entologička.
Ale ako z toho von? Každá rodina, či
spoločnosť si musí nájsť ten svoj spôsob
strávenia najkrajších vianoc. Ale sú už aj
také, ktoré sa snažia neviesť najmladších
k vianočnej histérii a nepredbiehajú sa
v počte darov, napríklad dohodou o jednom alebo obmedzenom počte balíčkov.
Naša „oslobodená“ spoločnosť snáď nepostráda pomaranče, banány a džíny tak ako
kedysi, ale zdá sa, že čas (aj keď to znie ako
klišé) začína byť občas „drahší“ ako peniaze. Nedá sa totiž ani kúpiť, ani objednať...
(Daniela Virostko)

Salónky, lesk a vôňa staniolu

Cvičky, céčka, mončiči...
Tablet, smartfón, notebook...
Po čom sme túžili kedysi a dnes? Aj
tu platí okrídlená veta: S jedlom rastie
chuť. A teda so stále sa rozširujúcim sortimentom v obchodoch všetkého druhu, rastie i náročnosť konzumenta. Ako
spomína Juraj Šebo: „Za bony bolo samozrejme možné zohnať i exkluzívnejší
darček z Tuzexu a bony sa dali i kúpiť
priamo pred Tuzexom.“ Avšak stále to
zaváňalo čímsi jedinečným a málo dostupným. Naopak, dnes, kedy je trh dokonale preplnený rôznymi výdobytkami
doby alebo ich cenovo dostupnejšími
náhradami, je skutočne náročné ohúriť
či prekvapiť obdarovaného. Ľubomír
Drahovský sa zamýšľa ďalej: „V rokoch
pred zmenou režimu nesmela pod
stromčekom chýbať kniha, hračky alebo
praktické veci. Dnes nie je zriedkavosťou, že deti dostávajú technické hračky,
tablety, telefóny či oblečenie prémiových značiek.“ Ako špecifikum dnešnej
doby pomenoval i financovanie vianočných nákupov. Všíma si novodobý sociálny jav, že ľudia si neváhajú na nákupy
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Z DIÁRA
PRIMÁTORKY
n 4. november - pracovné stretnutie
s poslancami k rozpočtu mesta na nasledujúci rok, rokovanie o zmenách vo
VZN o odpadoch
n 5. november - jednanie s Povodím,
SCC a PSK na tému úhrady nákladov rekonštrukcie mosta do Lopušnej doliny
n 6. november - jednanie o nových
možnostiach poskytovania stravy
v Zariadení opatrovateľskej služby
n 8. november - stretnutie a jednanie so spoločnosťou Marius Pedersen
o výške poplatkov za skládkovanie

Drahí občania, priatelia, čitatelia.
Ďalší rok za sebou zatvára dvere. Pre naše mesto to bol rok plný
zmien. Verím, že dobrých a prínosných, ale to nám ukáže až čas...
Verím, že ten Váš rok, ktorý sa chýli ku koncu, bol pri vnútornom
prehodnocovaní prínosný a dobrý, ale čo verím viac a prajem Vám
zo srdca, nech je ten, čo klope na dvere omnoho lepší a spokojnejší.
Prajem Vám, v tomto vianočnom čase, najmä spomalenie, ponorenie sa do svojho vnútra, ticha a radosť z chvíľ, ktoré nás všetkých
čakajú. Nech sú pre Vás nadchádzajúce Vianoce zdrojom načerpania síl, ktoré ste iste vynaložili pri snahe zabezpečiť všetko potrebné,
v práci aj doma, pre tie najkrajšie sviatky pre svojich najbližších...
A tiež Vám všetkým úprimne prajem, aby každý pocítil blízkosť
milovaných osôb, teplo v srdci a „pocit“ človečenstva všade vôkol,
nielen počas tohto čarovného obdobia, ale aj počas bežných dní
v nadchádzajúcom roku. A tiež, nech to, čo ste túžili zlepšiť, či dosiahnuť v tomto roku, sa podarí čoskoro.
						Ing. Dáša Vojsovičová

						

Primátorka mesta Svit

n 9. november - Rada ZMOS - riešenie
tém v súvislosti s poplatkami za TKO
a daňami
n 12. november - pracovná cesta do
Bratislavy za podpisom zmluvy na dotáciu na osvetlený priechod pre chodcov na ceste I/18
n 13. november - stretnutie v spoločnosti Bytový podnik Svit a diskusia so
zástupcami bytových domov v správe
Bytového podniku
n 15. november - kontrolný deň na
stavbe a rekonštrukcii Domu smútku
n 16. november - spomienkové podujatie pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie pri Dome kultúry
n 20. november - účasť na konferencii
parkovacích spoločností na Štrbskom
Plese v záujme riešenia parkovacej politiky v meste
n 21. november - rokovanie Mestského zastupiteľstva
n 25. november - kontrolný deň na
stavbe mosta do Lopušnej doliny
n 26. november - verejné stretnutie
s občanmi na mestskom úrade
n 27. november - verejné stretnutie
s občanmi v Kultúrnom dome Pod
Skalkou

Mikuláš prišiel aj do Svitu. Obdaroval malých aj veľkých a okrem
sladkých dobrôt priniesol aj veľa radosti a úsmevov.
ROČNÍK XVIII - DECEMBER 2019

n 1. december - slávnostné rozsvietenie prvej adventnej sviece pri dome
kultúry
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Imatrikulácia prvákov - Komeňákov
„... tak na svoju prvácku česť, Vám tu prisahám.“ Zaznelo z úst žiakov, našich prvákov, z 1.A a 1.B triedy
zo Základnej školy na Komenského ulici vo Svite. 8. novembra sa zúčastnili slávnostnej imatrikulácie,
pri ktorej boli prijatí do „Cechu prvákov“.
Imatrikuláciu sme odštartovali hymnou školy. Odohrávala sa v telocvični, kde
už na žiakov čakal maskot školy spolu so
staršími žiakmi, ktorí nielenže prvákom
pomáhali so zvládnutím zábavných, či
vzdelávacích úloh, ale svojimi maskami
a povzbudzovaním dotvárali príjemnú
a najmä zábavnú atmosféru. Za každú

zvládnutú úlohu boli žiaci odmenení pečiatkou. Po zvládnutí všetkých úloh sa
presunuli do jedálne, kde boli slávnostne imatrikulovaní našou pani riaditeľkou
a mohli zložiť sľub, ktorým sa zaviazali
plniť všetky povinnosti školáka tak, ako
prikazuje „Cech školákov“. Z rúk pani riaditeľky si prevzali pamätný list, záložku

a sladkú odmenu, ktorú pre nich pripravili naše šikovné pani kuchárky. Slávnostná
imatrikulácia bola pre prvákov veľkým
dňom spojeným s príjemnými pocitmi a nevšednými dojmami. Nám už len
ostáva držať im palce, aby sa im všetkým
v škole darilo čo najlepšie.
(Učiteľky 1. ročníka ZŠ Komenského)

Svetlonos zvestoval koniec leta
a začiatok vlády zimy
Lampiónový sprievod ulicami mesta
sa uskutočnil 8. novembra po zotmení pre malých i veľkých. Už tradičného
sprievodu ulicami Svitu sa zúčastnil hojný počet mamičiek, oteckov, starých rodičov, ale najmä detí zo ZŠ Komenského
vo Svite. Počasie bolo tento rok našim
kamarátom, pretože nefúkalo, nepršalo
a ani mráz neštípal naše líca, ruky či nohy.
Lampióny svietili doďaleka, a tí, ktorí lampióny nemali sa tvorivo vynašli a priniesli

30. výročie Nežnej revolúcie

„Ďakujem, že môžem“

Týmito slovami by sme mohli charakterizovať besedu určenú žiakom na ZŠ Komenského pri príležitosti 30.výročia Nežnej revolúcie.
Žiaci mali možnosť sledovať autentické zábery z demonštrácií, ktoré sa odohrávali v roku 1988 (Sviečková manifestácia) a 1989 (Bratislava – Praha). Touto
spomienkou sme sa chceli poďakovať
všetkým, ktorí stáli nielen na námestí
v Bratislave a Prahe, ale aj iných mestách
či dedinách a „štrngali“ kľúčmi. My už
v súčasnosti berieme mnohé veci ako samozrejmosť.
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Ale vďaka vám môžeme objavovať svet
a študovať v rôznych kútoch našej Zeme.
Vďaka vám sa nemusíme báť vyjadriť svoj
svetonázor a vyberať si školy. Vďaka vám
si môžeme plniť sny zakladaním vlastných
firiem a v neposlednom rade – slobodne
pristupovať k voľbám a prejavovať tak záujem o našu krajinu.
Na záver besedy mali žiaci aktivitu,
v ktorej sa snažili vžiť do kože študentov

si svietniky. Naša trasa viedla okolo pošty,
popri cukrárni, kde sme si všetci spolu
zaspievali veselú pesničku. Svetelná púť
sa skončila pred budovou Domu kultúry,
kde na účastníkov čakalo sladké prekvapenie v podobe teplého čaju a fantastických „návykových“ buchiet, ktoré nám
upiekli naše pani kuchárky. Všetkým zúčastneným, veľkým i malým, ďakujeme
a tešíme sa na budúce stretnutie.
(Mgr. Erika Nemec Antalová)
z roku 1989. Písali list, kde obhajovali svoje
myšlienky, prečo by sa aj oni rozhodli vstúpiť do demonštrácií. Boli sme milo prekvapení zo záujmu a vynaloženej aktivity.
Je to pre nás znamenie, že ideály slobody slova a ľudských práv nezanikajú. Sú
stále živé. A či odkaz revolúcie, ktorý nám
dovoľuje vyjadriť svoj názor bez cenzúry,
vieru, či slobodné voľby stačí? Je to veľa
alebo málo?
Sme si vedomí, že sloboda nie je samozrejmosť a že štrnganím kľúčov nenastal
obrat na prežívanie vrcholu harmónie
a pokoja. V histórii sveta neexistuje dokonalé obdobie, ktoré by každému prinieslo
rovnaké šťastie. Napriek tomu ďakujeme
vám všetkým za to, ktorí ste sa pričinili
o to, aby sme my mohli.
(ZŠ Komenského)
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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„Mierovka“ si pripomenula
medzinárodný deň nevidiacich

Žiaci Spojenej školy Mierová si pripomenuli medzinárodný deň nevidiacich,
ktorý každoročne pripadá na 13. novembra. Pre našu školu je spomienka na tento deň špeciálna aj preto, že medzi nami
máme žiaka s takýmto hendikepom. Pri

tejto príležitosti sme sa 7. novembra zúčastnili divadelného predstavenia divadla
Teatro Colorato, ktorého režisérom je náš
bývalý žiak Peter Weinciller. Je to úspešný mladý umelec, ktorý sa režijne podieľal na príprave mnohých divadelných
inscenácií, nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí. Divadelná hra o Louisovi Brailleovi nám ukázala životnú cestu vynálezcu písma pre nevidiacich. Upozornila na
húževnatosť človeka a silu nevzdávať sa
v ťažkých životných situáciách. Táto inscenácia mala premiéru 6. apríla v Bratislave
a získala na Medzinárodnom divadelnom
festivale LES THEATRALIES DE CANNES
2019 cenu Zlatá hviezda z Cannes. Možno aj táto hra nám viac priblíži ťažký život
zrakovo handikepovaných ľudí.
(Spojená škola, Svit)

KALENDÁR PODUJATÍ
18. december 2019
9.00 hod. * ZŠ Komenského

Deň otvorených dverí
a burza hračiek
Organizuje: ZŠ Komenského

19. december 2019
17.00 hod. * DK Svit

Vianočný verejný koncert
Organizuje: ZUŠ Mierová

20. december 2019
9.00 hod. * SŠ Mierová

Vianočný jarmok dobra
Organizuje: SŠ Mierová

21. december 2019

17.00 - 24.00 hod. * Spolcentrum

Vianočný čaj o piatej
vstupné: 5,- €

Organizuje: Kongs Emotion

22. december 2019
16.00 hod. * DK Svit

Zapálenie 4. adventnej sviece
Vystúpi ZUŠ Svit
a miešaný spevácky zbor Laudamus
Organizuje: Mesto Svit

do 31. januára 2020
* Mestská knižnica Svit

Miloslav Turzák Maľba / Kresba

Organizuje: Mestská knižnica Svit

do 9. januára 2020

Tvorili sme s Majkou

Keď nakupujete od kreatívnej duše, nakupujete viac než maľbu, pieseň alebo román. Kupujete si kus srdca alebo časť jeho duše. Tak to
bolo aj s Majkou Habajovou.
Vytvára nádherné veci. Sviece, mydielka, pečie oblátky. Inšpirovala nás natoľko,
že sme si ju pozvali medzi nás. V príjemnej atmosfére, pri zapálenej sviečke nám
táto dáma ukázala, ako sa vyrábajú sviečky. Pre štvrtákov to bolo niečo nové. Práca im však šla od ruky a napokon vznikli
krásne dielka, podpísané každým jedným
z nich. Vložili do toho cit, lásku, kreativitu a kus seba. Majka deti pochválila a ich
výtvory boli inšpiráciou aj pre ňu samu.

Toto stretnutie však malo aj iný rozmer.
Výťažkom z predaja sviečok na Vianočnom jarmoku Dobra podporíme ľudí,
ktorí to potrebujú. A čo dodať na záver?
Azda iba slová pani Majky: „Ak skutočne
niečomu veríme a naozaj to stálo za to,
je to niečo, čo mení život na čosi nové. J
(Mgr. M. Špirková, Mgr. S. Kalatová)

* Mestská knižnica Svit

Najkrajší kalendár
Slovenska 2019

Organizuje: Mestská knižnica Svit

6. január 2020
18.00 hod. * DK Svit

Dieťa z Betlehema

Trojkráľový benefičný koncert
Organizuje: Familiaris

25. január 2020

19.00 * Spolcentrum Svit

6. reprezentačný ples
BK Iskra Svit
Organizuje: BK Iskra Svit

21. február 2020
* Spolcentrum Svit

Ples mesta Svit
Organizuje: Mesto Svit
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ROZHOVOR

Ak spisovateľ nedokáže zaujať,
je to jeho problém, nie čitateľov
Ján Marton je, okrem iného, spisovateľ žijúci vo Svite. Na svojom
konte má 12 titulov. Nedávno pokrstil svoje ďalšie poetické dielo s
názvom Požičovňa ticha. Zhovárali sme sa o tichu, o tom, ako sa žije
spisovateľom, ale aj o inom...
Ako sa žije a tvorí literárnemu autorovi, ktorý sa neživí literatúrou? Ako sa
darí spisovateľovi na Slovensku?
Žije sa mi priemerne a dobre. Dá sa
povedať, že viac dobre ako priemerne.
Každé ráno je pre mňa novou výzvou
a ono primárne určí, ako sa mi bude dariť.
Neviem to nikdy, hoci sa snažím myslieť
pozitívne. Nie neživím sa slovom. Ani poéziou ani prózou. Živím sa inou oblasťou,
ktorá má ale tiež taký ten tvorivý efekt vo
svojom jadre. Čo je pre mňa, ako autora,
dobre. Písať knihy nie je finančne nároč-
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né. Dnes môže knihu vydať každý. O to
nejde. Časovo je to už horšie. Keď tvorím
prózu - napríklad môj nový román, ktorý
som dokončil pred mesiacom, vložím sa
do toho celý. Žijem s hlavnými postavami, spávam s nimi. Týmto smerom je
to náročné. U mňa je to proces, ktorý sa
nedá zastaviť. Teda dá, ale až na samotnom konci. Potom vydýchnem a vraciam
sa do vlastnej reality. A či sa darí spisovateľom na Slovensku? Určite. Tým dobrým
áno. Hovorím to preto, lebo niektorých
osobne poznám a vidím ako sa ich diela dostávajú k čitateľom a sú prijímané
s veľkým rešpektom. Tí, ktorí sa vyhovárajú, že sú nepochopení (poznám aj takých)
sú jednoducho slabí na to, aby sa presadili. Ak spisovateľ nedokáže zaujať, je to
jeho problém. Nie problém čitateľa.
Kto a prečo by si, podľa vás, chcel
vaše nové dielo prečítať?
To sa nedá presne definovať. Moja
nová zbierka básní nie je iba pre učiteľov.
Alebo iba pre pokladačov krytín. Alebo
iba pre zamilovaných. Je to môj ucelený
poetický pocit, ktorý som mal v dobe,
keď som to tvoril. Táto zbierka básní je
plná obrazov, ktorým som dal dej. Takže
moje nové dielo je úplne pre každého,
kto si ho prečítať chce. Je o tichu, na ktoré
som naozaj bohatý.
Čo vás dokáže inšpirovať? Kde čerpáte námety na poéziu?
Každý moment. Aj tento. Námety a inšpiráciu čerpám v mojich dennodenných
pocitoch a pohľadoch. A hlavne uhloch,

z ktorých sa dokážem na daný obraz,
alebo prežitú vec pozrieť. Moje zážitky
a moje príbehy sú mi najväčšou inšpiráciou. Láska a rovnako tak pocit bezmocných pádov, ktoré určite zažil každý z nás.
No každý sa na to pozerá inak. Niekoho
by ani len nenapadlo o tom písať. Mňa
práve áno. Píšem 25 rokov. Slová mi zachránili neraz život. A to myslím vážne.
Je to moja forma terapie a spovede. Som
veľmi intímny a uzavretý človek, preto
veľa ľudí pochybuje o hodnovernosti
mojich veršov, príbehov, alebo románov.
Nikdy však nikomu nepoviem, nakoľko
som ktoré slovo prežil. Je to na čitateľovi, na jeho slobode. Nech si vyberie sám.
V tom je to krásne a rovnovážne v zmysle:
čitateľ – autor.
Ste autorom prózy aj poézie. K čomu
máte bližšie a prečo? A čo sa tvorí jednoduchšie?
Primárne som poet. Básnik. Keď som
začínal písať, hovoril som, že nie som básnik. Že to žijem. Dano Hevier mi to vtedy
veľmi vytýkal. Pýtal sa ma či sa hanbím za
to, že som poetom. A mal pravdu. Dnes
hovorím s pokorou, ale istotu v hlase:
Som poet. Vydal som deväť básnických
zbierok, tri romány a píšem poviedky,
prípadne fejtóny. Štvrtý román mám dokončený v šuplíku. Je zatiaľ mojou najsilnejšou spoveďou. Mal by vyjsť budúci
rok. Nedá sa povedať čo je jednoduchšie.
Bolo by to alibistické. Básne mi „chodia“
samé - tie sa mi píšu absolútne slobod-

„Keď som začínal písať,
hovoril som, že nie som
básnik. Že to žijem. Dano
Hevier mi to vtedy veľmi
vytýkal. Pýtal sa ma či
sa hanbím za to, že som
poetom. A mal pravdu.
Dnes hovorím s pokorou, ale
istotu v hlase: Som poet.“
ne a ľahko, i keď ma stoja dávku silných
emócií a pocitov, ktoré v sebe mám. Byť
prozaikom je iné. Je to beh na dlhšiu trať.
Moja próza si určite vyžaduje vyššiu dávku zžitia sa s pointou ako takou. Ale je to
len preto, lebo je to román a je to časovo
náročnejšie, ako báseň. A bližšie mám asi
k tým básňam, keďže som poet.
Ako vnímate aktuálny status poézie
v dnešnej „turbo-digitálnej“ spoločnosti? Prečo podľa vás má zmysel poézia aj
dnes - pre dnešného človeka?
Slovo status nemám rád, lebo nič nie
je skalopevné. Ale je to len môj názor,
ktorý nikomu nevnucujem. Poézia tu je
presne rovnako ako pred sto rokmi a má
svojich milovníkov. Je to absolútne okraINFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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jový žáner a na Slovensku je viac poetov,
ako samotných čitateľov. Mená ako Válek,
Urban, Rúfus, alebo Hatala, či Andrijan
Turan - a ich diela sú pre mňa skalopevným dôkazom, že poézia má zmysel. Pri
súčasných autoroch je však porovnávať
kvalitu s kvantitou náročné, lebo je to
o uhloch pohľadu, a každý môže mať
na danú báseň úplne iný pohľad. Z môjho pohľadu je preto poézia veľmi ťažko
hodnotiteľný žáner. Neviem či má zmysel
a teda pre koho. Poézia nie je jehovistický
bedeker. Je to o slobode, preto je presne pre tých, ktorí ju majú radi, ktorých
napĺňa a dokáže odtrhnúť presne od tej
„turbo-digitálnej“ spoločnosti. Tá sa totiž
často vyhovára na dobu, v ktorej vlastne
presne tvorí, buduje a žije. Tá istá spoločnosť o ktorej si myslím svoje. Je to prosté. Prestali sme zdieľať pocity druhých.
Nedokážeme sa tešiť zo šťastia iných.
Radosti druhých nás nezaujímajú. Sme
povrchní... Toto je „turbo zlváštna“ doba,
ktorú ale tvoríme my. Nikto iný, iba my.
Nemali by sme byť preto alibistický, hoci
rok 2020 klope na dvere a my žijeme zo
dňa na deň rýchlejšie.
Aké sú vaše literárne plány alebo vízie do blízkej budúcnosti? Nepremýšľali
ste niekedy o spoločnom diele s vašim
priateľom Hirax Baričákom?
Začnem druhou časťou. Palino Baričák
je hlavne môj priateľ. Psychológ a psychiater v jednom. Vie o mne to, čo nevie
o mne nikto na tejto zemi. Je mi skutočne dôverným priateľom bez dôvodov
a dôkazov. V druhom rade je aj môj vydavateľ, ktorý mi vydá vlastne všetko čo
chcem. Nehovorím to nijako veľkohubo,
ale ako fakt. Verí mojim dielam, presne
tak, ako im verím ja, keďže som na svoje slová veľmi prísny. Premýšľali sme raz
nad spoločnou knihou básní, ale nakoniec z toho vzišlo, keďže sme si povedali,
že sme obaja predsa len jedineční a takí
by sme vo svojich dielach aj mali ostať.
Ale plánujeme spoločné vystúpenie, ktoré sa uskutoční pravdepodobne 20. februára v Dome kultúry vo Svite. Budeme
o tom ešte informovať. Čo sa týka vízie,
nepremýšľam v tomto smere nejako veľmi strategicky. Román ktorý som dopísal
zreje v šuplíku a snáď uzrie svetlo sveta
v roku 2020. Určite budem ďalej písať. Je
to tvorivý proces, ktorý sa u mňa jednoducho nedá len tak potlačiť, alebo zastaviť. Verím, že v sebe mám ešte pár slov,
ktoré môžem tomuto svetu ponúknuť.
(Za rozhovor ďakuje Daniela Virostko,
foto: Ľubomír Perunko)

Na fotografii vľavo krstná mama
Antónia Darilová - poetka z Košíc,
vpravo Juraj Hnilica - hudobník. Krstilo
sa lupeňmi slnečnice 11. 11. 2019 presne v deň, kedy zbierka vyšla.
ROČNÍK XVIII - DECEMBER 2019

Technické služby:
„Využívajte naše služby - sme tu pre Vás“.
Zriadili pre Vás linku prvého kontaktu.
Technické služby mesta Svit prichádzajú s novinkou. Zriadili miesto prvého
kontaktu, kde môžete nahlasovať svoje návrhy, podnety, žiadosti, sťažnosti, či
kritiku. Technické služby zároveň garantujú, že každý autor akéhokoľvek podnetu dostane odpoveď najneskôr do jedného týždňa odo dňa podania. Toto sú
kontakty, kde môžete hlásiť svoje podnety, postrehy, žiadosti, atď:

miesto prvého kontaktu:
0905 703 606, 052/78 75 136, alebo sekretariat.ts@svit.sk
Hlástiť môžete všetko, čo sa týka naslednovných oblastí:
* odpadové hospodárstvo - zberný dvor, separácia, zber a vývoz odpadu
verejná zeleň - kompostáreň, správa a údržba verejného priestranstva a verejnej zelene
* technické oddelenie - správa a údržba: verejného osvetlenia, lavičiek, kontajnerových stojísk a podobne
* dopravné značky a značenia ciest, chodníkov a ihrísk vo vlastníctve mesta Svit + podnikateľské zákazky na objednávku
* cintorínske a pohrebné služby - správa a údržba domu smútku, cintorína, realizácia pohrebov a služieb s tým spojených
Na týchto kontaktoch je v pracovných dňoch do 15:15 h pracovníčka, ktorá
prevezme akýkoľvek návrh, kritiku, žiadosť či sťažnosť a zaeviduje ju. Následne
budú Vaše požiadavky zavedené do prehľadovej evidencie a pridelené konkrétnemu oddeleniu, ktoré sa postará o jeho realizáciu.
Technické služby mesta Svit garantujú, že každý autor akéhokoľvek podnetu
dostane od odpoveď a spätnú väzbu najneskôr do jedného týždňa odo dňa
jeho podania (na ním uvedený kontakt).
Avšak pozor. Ak Váš podnet zadáte prostredníctvom iného kontaktu, ako je
uvedené vyššie - ak budete zadávať podnety napríklad prostredníctvom sociálnych sietí, iných e-mailových adries, tel. čísel alebo ústnym podaním, takéto
zadania nebudú evidované a budú považované za bezpredmetné.
Využívajte naše služby - sme tu pre Vás			
(TS Svit)

Nový nasvietený priechod pre chodcov už slúži

Mesto Svit spolu s Mestskou políciou a podporou Ministerstva vnútra SR spustilo do skúšobnej prevádzky modernejší už jestvujúci priechod pre chodcov na ceste 1/18 - prepojovací chodník smerom na Podskalku, ktorý je použitím nových technológií bezpečnejší
ako pre chodcov, tak aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
Inštaláciou najmodernejšieho tzv. „via
cross flash“ systému sa samotné miesto
prechodu zvýraznilo pre vodičov a je viditeľné z väčšej vzdialenosti ako tomu bolo
doteraz. Inštaláciou svetelnej LED technológie sa zviditeľnil aj cez deň a je viditeľný
z väčšej vzdialenosti aj pri nepriaznivých
klimatických a poveternostných podmienkach (odraz slnka nízko nad obzorom, viditeľnosť pri hustom daždi, snežení,
resp. hmle a pod). Priechod pre chodcov
disponuje taktiež svetelnou detekciou v prípade výskytu chodcov sa LED svetlá
zabudované do vozovky rozblikajú.
Z analýz dopravno-bezpečnostnej situácie v poslednom období vyplýva, že vo
Svite došlo k nárastu evidovaného počtu
motorových vozidiel, k zvýšeniu hustoty
cestnej premávky a s tým spojeným zvýšeným rizikom vzniku dopravných nehôd

a škodových udalostí. V tomto kontexte
sa ako najrizikovejšia a najohrozenejšia
skupina účastníkov cestnej premávky javia nemotoroví účastníci cestnej premávky, t. j. chodci a cyklisti, predovšetkým
deti a seniori. Štátna cesta I/18 je prechádza prieťahom mesta Svit. V prípade
uzavretia diaľničného úseku D1 je celá
doprava presmerovaná na úsek cesty I/18
prieťahom.
Mesto plánuje takto zlepšiť aj ďalšie
priechody v katastri v záujme zvýšenia
bezpečnosti chodcov.
Mesto Svit ďakuje pracovníkom a manažérom firmy Chemosvit služby s.r.o.
za aktívnu pomoc a súčinnosť pri spustení skúšobnej prevádzky tohto moderného priechodu pre chodcov. Poďakovanie
tiež patrí Ministerstvu vnútra SR a spoločnosti City Safety, s.r.o. 		
(red)
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Z rokovania zastupiteľstva
Na jedenástom riadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 21. novembra sa prerokovali majetkovoprávne vysporiadania pozemkov
vo vlastníctve mesta pod tromi garážami,
schvália sa zmluva o prenájme priestorov
pre rodinné centrum, rozpočtové opatrenie pre materskú školu a rozpočtové
opatrenie - kapitálové výdavky na rok
2019. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie
výsledky kontrol hlavného kontrolóra,
informáciu o hospodárení mesta Svit za
obdobie 1-9/2019 a správu o kontrolnej
činnosti dozornej rady spoločnosti Bytový podnik Svit. Na záver bolo schválené
rozpočtové opatrenie vo výške 30 tis. €
pre Technické služby mesta Svit.
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 na www.svit.sk (mesto/
mestské zastupiteľstvo/dokumenty MsZ/
zápisnice zastupiteľstva). Dostupný je tiež
úplný videozáznam na www.svit.sk (aktuality/videá).

Interpelácie
l M. Šramková sa opýtala, či sa uvažuje
o čistení mesta od opadaného lístia, pretože hnije a upcháva cestné kanalizačné
vpuste.
D. Vojsovičová odpovedala, že mesto
sa od lístia čistí a ak je nejaký problém, je
potrebné ho konkretizovať a dá sa to preveriť.
l J. Bobulová sa opýtala sa, či je možné
osvetliť multifunkčné ihrisko v Podskalke,
aby mohli trénovať futbalisti aj poobede,
keď je už vonku tma.
D. Vojsovičová povedala, že je to možné, s touto požiadavkou sa na ňu obrátil
pán Jambor. Zabezpečiť osvetlenie je úlo-

ha pre Technické služby.
l R. Abrahám upozornil na to, že na ploche pred domom kultúry sa rozpadávajú
schody, dokonca odpadávajú celé bloky.
Od realizácie ubehlo šesť rokov, je potrebné to preveriť a opraviť.
D. Meriačová (Bytový podnik - správa budovy DK) odpovedala, že o tomto
probléme vedia. Pracovníci Bytového
podniku zozbierali všetky výrazne zvetrané odpadnuté časti. Poškodené sú aj
podporné stĺpy pod terasou. Dnu v dome
kultúry zamokajú aj miestnosti, pretože
zvonku nebola urobená dostatočná hydroizolácia. Tento stav si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu.
l M. Bezák sa opýtal na dom smútku, či
bude dodržaný termín ukončenia, či je
stavba kontrolovaná, resp. aby sa táto informácia dala do novín.
D. Vojsovičová odpovedala, že práce
idú podľa harmonogramu sú kontrolované, stavba bude hotová v termíne.
l E. Kačmarčíková sa pýtala na rekonštrukciu chodníka pri hlavnej ceste.
K. Greisigerová vysvetlila, že práce
zastaví počasie. Chodník sa zaasfaltuje,
stavba sa uzavrie a pokračovať sa bude na
budúci rok.
D. Vojsovičová dodala, že s vykonaním
prác je mesto spokojné.
l E. Kačmarčíková sa opýtala sa, či bude
na Vianoce vyzdobená aj spodná časť
mesta.
D. Vojsovičová povedala, že sa robí
všetko preto, aby výzdoba bola aj v dolnej časti Svitu.

Diskusia
l D. Vojsovičová predstavila nového povereného riaditeľa Technických služieb

Poďakovanie občanov
Zástupkyňa obyvateľov Mierovej ulice a Ulice kpt. Nálepku požiadala o uverejnenie poďakovania v tomto znení:
„Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí
sa pričinili o opravu schodov (známych
ako schody pri „Milk Agro“). Je tam veľká frekvencia chodcov a neraz tam došlo k nepríjemným pádom, tak sme nadšení, že sa konečne podarilo ich opraviť.
A je to neuveriteľné, ale až je vidieť radosť ľudí, ktorí ich využívajú.“
(Obyvatelia danej lokality)
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(TS) Ing. Pavla Sedláka a odovzdala mu
slovo.
P. Sedlák sa predstavil. Informoval
o tom, že v Technických službách zaviedol prvý kontakt. Na webe je uvedený
kontakt a telefónne číslo, kde občania
môžu hlásiť akékoľvek podnety, návrhy,
kritiku, žiadosti, či sťažnosti. Povedal, že
garantuje, že na podnety bude odpovedané najneskôr do jedného týždňa odo
dňa podania. Rozdal poslancom ponuky
pracovných miest v TS. Požiadal o distribúciu medzi občanov. Ak budú vedieť
o niekom, kto by mal záujem o tieto pozície, majú ho informovať, pretože v TS
majú personálny deficit.
l E. Kačmarčíková sa opýtala, ako funguje materské centrum, akú majú víziu do
budúcna, kto im určuje ceny za jednotlivé
krúžky alebo pobyty v centre.
D. Vojsovičová dala hlasovať o udelení
slova p. Žoldákovej. Hlasovanie za udelenie slova p. E. Žoldákovej: Prítomných
9 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E. Kačmarčíková,
M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková),
neprítomných: 3 poslanci (I. Švagrovská,
V. Zentko I. Zima), za: všetci prítomní
poslanci, proti návrhu: 0 poslancov, zdržali sa: 0 poslancov
l E. Žodláková predstavila činnosť, aktivity a vízie materského centra do budúcnosti. Napr. akcie Helloween, krúžky
malí muzikanti, folklórik, cvičenie mamičiek, vianočnú besiedku, návšteva Dorky z Fidorkova a mnoho ďalších plánov.
Materské centrum je členom združenia
materských centier na Slovensku, za toto
členstvo platia jednorazový ročný poplatok 66 €. Občianske združenia sú nepodporované mestami, ceny si určuje centrum samo, sú len symbolické. Garantuje,
že všetky prijaté financie sú investované
späť do centra. Do budúcna plánujú spustiť aj vlastnú webovú stránku, kde budú
všetky informácie, zatiaľ fungujú na Facebooku.
l D. Vojsovičová informovala, o podpise
Zmluvy 1/18, nasvietenie prechodu pri
chemosvitskej bráne do Podskalky, ktorý
sa momentálne realizuje
l prijala výbor členov Jednoty dôchodcov, prešli si spoluprácu na rok 2020.
Mesto prisľúbilo podporu všetkým klubom našich seniorov pre ich činnosť,
napr. na novoročné stretnutie, účasť na
športových hrách v Partizánskom, na
okresné kolo športových hier vo Svite. Jej
cieľom je, aby táto komunita bola aj naďapokračovanie na strane 13
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Pribudne nám spoločný
chodník pre chodcov a cyklistov
Určite ste si všimli prebiehajúce práce na chodníku pozdĺž cesty I/18.
V meste tak po ukončení projektu pribudne spoločný chodník pre cyklistov a chodcov.
Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš
a práce sú v plnom prúde. Projekt je
rozdelený do troch úsekov v dĺžke 79,
65 a 1722 metrov. Prvý bude vybudovaný
v trase jestvujúceho chodníka, medzi vyústením Hviezdoslavovej a Sládkovičovej
ulice na cestu I/18. Druhý, v dĺžke 65 metrov, sa nachádza tiež v trase jestvujúceho
chodníka, medzi vyústením Sládkovičovej a ulice SNP na cestu I/18. A tretí, najdlhší úsek, je situovaný medzi vyústením
ulice SNP na cestu I/18 a odbočkou ústiacou do miestnej komunikácie smerujúcej
do Lopušnej doliny.
Po dobudovaní bude tento chodník
súčasťou siete cyklistickej infraštruktúry
mesta Svit. Pri plánovaní sa vychádzalo

z predpokladu, že bude využívaný cyklistami aj chodcami súčasne. Rekonštrukcia
rieši vybudovanie obojsmerného chodníka v šírke 3 metre medzi cestou I/18
(v jej prieťahu mestom) a oplotením priemyselných areálov Chemosvit, Tatrapeko
a Nord. Prioritou je, v rámci možností, oddelenie cyklistickej dopravy a chodcov
od motoristickej dopravy. Avšak, vzhľadom na priestorové možnosti, nie je možné v tomto úseku aj fyzicky oddeliť koridor pre chodcov a cyklistov samostatne.
Preto je v celom úseku chodník navrhnutý ako spoločný. Nebude zasahovať priamo do cesty a na dvoch miestach bude
križovať vjazdy do priemyselných areálov
Chemosvit a Tatrapeko.
Súčasťou prác bude dopravné znače-

nie, vyznačenie priechodov pre cyklistov
a chodcov v miestach vstupu do priemyselných areálov. Pribudnú stojany na bicykle a nové osvetlenie.
Po realizácii tejto rekonštrukcie
a po úprave cesty I/18 v rámci stavby
„Modernizácia železničnej trate - časť
podjazd Svit“ sa vytvorí ucelený úsek
spoločného chodníka pre cyklistov a peších v celkovej dĺžke približne 1920 metrov.
Celková výška investície je 290 103 €
vrátane mobiliára a osvetlenie bude stáť
165 321 €.
Vzhľadom na zimné obdobie a v záujme priechodnosti chodníka, ak by práce
nemohli pokračovať pre nepriazeň počasia, bude rekonštrukcia realizovaná
po častiach. Zároveň prosíme občanov
a užívateľov chodníka o pochopenie, trpezlivosť a ústretovosť v súvislosti s dopravnými obmedzeniami v jednotlivých
úsekoch a časoch.
A ako obísť stavbu chodníka pozdĺž
I/18? Vzhľadom na počasie budú práce
na rekonštrukcii prerušené. Až do ukončenia a odovzdania je to však klasifikované ako stavba, tá sa „zakonzervuje“ a teda
nebude možné tento chodník používať.
Radi by sme v záujme bezpečnosti informovali o možnosti využívať alternatívnu
obchádzkovú trasu, ktorá vedie cez malý
podchod, popod železnicu, do miestnej časti Pod Skalkou. Zároveň prosíme
chodcov i vodičov o vzájomnú ohľaduplnosť a dodržiavanie pravidiel cestnej
premávky v záujme prevencie vzniku
nepríjemných a nebezpečných situácií.
Ideálne je tiež používať rôzne reflexné
prvky alebo individuálne svetelné prvky
vhodné pre chodcov, keďže v zimnom
období je viditeľnosť aj vzhľadom na počasie zhoršená.
(Daniela Virostko)

Dom smútku dostáva
po rokoch nový šat
Od septembra prebiehajú rekonštrukčné práce a odovzdanie stavby je
naplánované na marec 2020. Budova tohto pietneho miesta bola v zlom
stave už niekoľko rokov. Vďaka získaniu financií z Envirofondu budú
priestory posledných rozlúčok dôstojné, tak, ako sa na toto miesto patrí.
Aktuálne prebiehajú práce na uložení
novej kanalizácie a zatepľuje sa strecha.
Tiež bude demontovaná stará sklenená
stena v obradnej miestnosti. Súčasťou
projektu je zateplenie obvodových stien,
kompletná výmena strešného plášťa
a oplechovania plochej strechy. Budova
dostane nové okná, dvere a strešné svetlíky. V budove sa však inštalujú aj nové
rozvody kúrenia a vody, nové elektrické
vedenie a ozvučenie obradnej miestnosti.
Rekonštrukcia však prinesie aj dispozičné zmeny - zamestnanci sa dočkajú
ROČNÍK XVIII - DECEMBER 2019

nových miestností spolu s hygienickým
zázemím, ktoré doteraz chýbali. Projekt
ďalej rieši vytvorenie novej kancelárie pre administratívnych pracovníkov
a prijímanie občanov. Tieto dispozičné
zmeny zásadne zlepšia pracovné podmienky pre pracovníkov domu smútku.
Celková cena rekonštrukcie je 310 tisíc eur, z fondov mesto získalo takmer
145 tisíc a z vlastných zdrojov zaplatí
165 tisíc eur. Zhotoviteľom stavby je
spoločnosť MIGI, spol. s r. o.
(red)
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VIANOCE 2019
mal nikto záujem. Tá zostala pripravená pre tehotnú Máriu a Jozefa.
Boh sa nám hlási, my ho vytláčame. Chce byť s nami (Emanuel - Boh s nami), my ho odmietame. Má ambíciu vstúpiť do našich
životov, my do jeho nie. Chce sa v nás udomácniť, zakoreniť, my mu
dobrú pôdu neposkytneme. Chce nás viesť, my sa chceme držať
mimo jeho dosahu. Chce nás nasýtiť, my si radšej volíme duchovnú
podvýživu.
Vianoce sú sviatkami prijatia Boha. Nejde o jednorazovú záležitosť, ale o to, aby jeho prítomnosť v nás mala trvácny charakter.
Prajem všetkým ľuďom dobrej vôle, aby o Božiu prítomnosť v sebe
zabojovali a potvrdili, že človek má v srdci potenciál prijať novonarodeného Mesiáša. Túto ambíciu predložme pri betlehemských jasliach. Dajme najavo, že sviatky narodenia Ježiša Krista sú sviatkami
vyzretia našej viery.

VIANOCE 2019

Pár slov od...
... Mareka Kaľatu

Jeden chlapec sa hral v obývačke. Otec sedel v kresle a pozeral
televízne noviny. V tom syn položí otázku: „Ocko, vieš mi povedať
ako vznikajú vojny?“ Otec sa zamyslí a začne: „No chlapče, ako by
som ti to vysvetlil. No, predstav si, že Veľká Británia zaútočí na Ameriku...“ Mama hneď zareaguje a ozve sa z kuchyne: „Čo mu hovoríš
také hlúposti. Veľká Británia nikdy na Ameriku nezaútočí!“ Otec sa
nedá: „Ale veď ja to hovorím iba tak, akože...“ A mama trvá na svojom: „Tak mu nehovor také nezmyselné predstavy, lebo ho celkom
popletieš.“ - Otec: „Ale načo sa do toho miešaš, s tebou sa nedá rozprávať.“ - Mama: „Ešte toto chýba, aby to povedal v škole na nejakej
hodine... Veď nás vysmejú.“ A začala hádka... Syn sa len pozeral raz
na jedného a raz na druhého. Po chvíli ich prerušil: „Stačí, stačí, už
viem ako začínajú vojny.“
Príklad jednej „malej vojny“, ktorú môžeme zažiť doma, v práci,
u lekára, na ulici, medzi susedmi... Kdekoľvek. No myslím si, že každá „vojna“ už začína v našich srdciach, kedy bojujeme sami so sebou i proti druhým. Človek hľadá pokoj, no zároveň sa presviedča,
že sám si ho nevie zabezpečiť.
Čakajú nás sviatky, ktoré nazývame sviatkami lásky a pokoja.
Boh prichádza na túto zem ako človek, aby svetu priniesol pokoj
a lásku. Tieto najvzácnejšie dary môžeme dostať v Božom Synovi,
ktorý je „zázračný Radca, mocný Boh, Knieža pokoja“ (Iz 9, 5). On
môže premeniť naše srdcia a naplniť ich pokojom a láskou. S dôverou k Nemu prichádzajme. On – Boh sa znížil k nám, keď ako človek
prišiel na túto zem k nám ľuďom. Stačí uznať, že ho potrebujeme.
Nielen v tieto dni vianoc, ale každý deň. Vyprosujem nám, aby malý
Ježiško, ale so svojou veľkou silou, sa počas týchto sviatkov dotkol
srdca - zraneného, uboleného, utrápeného – jednoducho srdca
každého z nás. Požehnané sviatky narodenia nášho Pána Ježiša
Krista!

... Štefana Vitka
Každý človek zažil situáciu, ktorá sa dá vyjadriť takto: „Nieto
miesta.“ Napríklad: chcete ísť do reštaurácie na obed, no povedia
vám, že niet miesta na sedenie, lebo si miestnosť objednala nejaká
inštitúcia. Chcete si v autobuse sadnúť? Nemôžete, lebo miesta obsadila mladistvá skupina cestujúcich. Hlásite sa o pracovné miesto?
Nemáte nárok. Nieto miesta, lebo niekto bol rýchlejší a pohotovejší
ako vy. Je určite viac situácií, v ktorých sme sa presvedčili, že nieto
pre nás miesta.
Vo vianočnom období čítame pri bohoslužbách a v Lukášovom
evanjeliu, že sa Pán Ježiš narodil v maštali, lebo: „... v hostinci už
nebolo miesta.“ (Lk 2, 7) Prečo sa to stalo? Preto, lebo vladár nariadil
súpis obyvateľstva. (Lk 2, 1) V celej krajine nastal pohyb, davy sa
pohli, hostince a iné ubytovacie zariadenia sa naplnili. O maštaľ ne-
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... Daniela Midriaka
„O polnoci spev anjelský pastierom to zvestoval, že Syn Boží,
Kráľ nebeský, pre nás človekom sa stal. Sláva buď na výsostiach
Bohu!“
Táto a mnohé ďalšie piesne budú znieť cez vianočný čas v našich kostoloch, domovoch, na našich uliciach i námestiach, ba aj
v obchodoch. Budeme ich počúvať, máme možnosť ich aj spievať, prijímať ich ako základné vyjadrenie nálady, pocitu, prežívania a priania pokoja a radosti. Bol by som rád, keby práve pokoj,
radosť, prajnosť a porozumenie, veselosť, trpezlivosť, ochota
a milosť naplnili nielen sviatočné, ale aj všetky nasledujúce dni
končiaceho sa roka i roka nasledujúceho. Ak sa v inej vianočnej
piesni spieva: „Bim-bam raduje sa zvon...“, potom je to jednoduché vyjadrenie človeka, ktorý so zvukom zvonov spája svoje
vnútorné cítenie. Takýto vnútorný stav radosti a pokoja prajem
všetkým čitateľom.
Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

Chrám sv. Cyrila a Metoda vo Svite
– Gréckokatolícka cirkev

22. 12. 2019

10.00 h

Svätá liturgia

13.00 h

Svätá spoveď

14.00 h

Veľká večiereň s liturgiou

20.00 h

Veľké povečerie

10.00 h

Svätá liturgia, myrovanie

10.00 h

Svätá liturgia

8.00 h

Svätá liturgia

10.00 h

Svätá liturgia

1. 1. 2020

10.00 h

Svätá liturgia, myrovanie

5. 1. 2020

10.00 h

Svätá liturgia

15.00 h

Veľká večiereň

10.00 h

Svätá liturgia, myrovanie
Veľké svätenie vody

Nedeľa
svätých otcov

24. 12. 2019

Predvečer
Narodenia Pána

25. 12. 2019

Narodenie nášho
Ježiša Krista

26. 12. 2019
Zbor Presvätej
Bohorodičky

27. 12. 2019

Svätý
prvomučeník Štefan

29. 12. 2019

Nedeľa po
Kristovom narodení
Obrezanie Pána
Predvečer
Bohozjavenia

6. 1. 2020

Bohozjavenie Pána
Ježiša Krista

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Prehľad bohoslužieb vo Farnosti sv. Jozefa, robotníka,
vo Svite, počas vianočných sviatkov 2019

15. 12.
2019

3. adventná
nedeľa

24. 12.
2019

Štedrý deň

25. 12.
2019

vysluhovanie sv. zmierenia
14:00 h pred vianočnými sviatkami
17:00 h
(Svit + Podskalka)
7:00 h

sv. omša (Svit + Podskalka)

0:00 h

polnočná sv. omša
(Svit + Podskalka)

7:30 h

sv. omša (Svit)

9:00 h

sv. omša (Podskalka)

Narodenie
Pána

10:30 h

sv. omša (Svit)

18:00 h

sv. omša (Svit)

26. 12.
2019

7:30 h

sv. omša + koledovanie Dobrej
noviny (Svit)

9:00 h

sv. omša (Podskalka)

10:30 h

sv. omša+ koledovanie Dobrej
noviny (Svit)

7:30 h

sv. omša + obnova manželských
sľubov (Svit)

9:00 h

sv. omša (Podskalka)

10:30 h

sv. omša (Svit)

18:00 h

sv. omša (Svit)

7:00 h

sv. omša (Svit)

17:00 h

sv. omša + koncoročná ďakovná
pobožnosť (Svit + Podskalka)

23:45 h

eucharistické požehnanie
(Svit + Podskalka)

7:30 h

sv. omša (Svit)

9:00 h

sv. omša (Podskalka)

10:30 h

sv. omša (Svit)

18:00 h

sv. omša (Svit)

7:30 h

sv. omša (Svit)

9:00 h

sv. omša (Podskalka)

10:30 h

sv. omša (Svit)

17:00 h

Trojkráľový koncert

Sv. Štefana,
mučeníka

29. 12.
2019

Sv. Rodiny
Ježiša, Márie
a Jozefa

31. 12.
2019

Sv. Silvestra,
pápeža

1. 1. 2020

P. Márie Bohorodičky

6. 1. 2020

Zjavenie Pána

Bohoslužby v evanjelickom kostole vo Svite
cez Vianočné sviatky 2019
8.15 h
22. 12. 2019 * 4. adventná nedeľa
spoveď a Večera Pánova

24. 12. 2019 * Štedrý večer
25. 12. 2019 * 1. slávnosť vianočná
26. 12. 2019 * 2. Slávnosť vianočná
29. 12. 2019 * Nedeľa po Vianociach
31. 12. 2019 * Starý rok
1. 1. 2020 * Nový rok
5. 1. 2020 * Nedeľa po Novom roku
6. 1. 2020 * Zjavenie
ROČNÍK XVIII - DECEMBER 2019

16.30 h
16.30 h
8.15 h
8.15 h
8.15 h
16.30 h
8.15 h
8.15 h
8.15 h
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ZO ŽIVOTA V MESTE

REPREZENTAČNÝ

Ples Mesta
SVIT

21. február 2020
ZAČIATOK

18.00

MIESTO

Hotel Spolcentrum Svit

DO TANCA HRÁ

Hudobná skupina

Montana band
INFO A PREDAJ VSTUPENIEK

Mestský úrad svit,
Ľuba Jančíková,
tel.: +421 908 406 147
CENA VSTUPENKY

45,- €

Klub fotopublicistov Slovenského
syndikátu novinárov

Mestská knižnica Svit
Vás pozývajú na výstavu

Najkrajší kalendár
Slovenska 2019

od 28. 11. 2019 do 9. 1. 2020
v oddelení náučnej literatúry, vstup voľný
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ZO ŽIVOTA V MESTE
dokončenie zo strany 8

lej podporovaná, keďže sú najaktívnejšia
komunita tohto druhu v našom meste.
l zúčastnila sa na zasadnutí ZMOS-u, kde
sa riešilo stanovenie výšky za vývoz odpadov. Presne to, čo sa prejednávalo aj
na mimoriadnom stretnutí s poslancami
k rozpočtu o stanovení minimálnej ceny
na jedného občana
l informovala o tom, že dňa 26.11.2019
o 15.30 h sa uskutoční verejné stretnutie
občanov s primátorkou vo veľkej zasadačke
na MsÚ vo Svite, dňa 27.11.2019 o 15.30 h
to isté v Dome kultúry Pod Skalka
l pozvala všetkých dňa 1.12.2019 o 16.00
pred Dom kultúry vo Svite - 1. Adventná
n 6. november. Na útvar MsP sa dostavil občan, ktorého psa odchytila hliadka. Za nedodržanie povinností držiteľov psov podľa zákona č. 282/2002 Z.z.
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svit č.8/2018, ktorým sa upravujú podmienky držania a chovu psa v meste, sa
majiteľ psa dopustil priestupku, ktorý bol
následne vyriešený podľa § 48 Zákona
č. 372/1990 Zb.
n 7. november. Hliadka MsP bola požiadaná stálou službou OO PZ Svit na
kontrolu a zabezpečenie miesta nálezu
pravdepodobne munície z II. sv. vojny,
ktorá sa našla v objekte jednej z miestnych firiem. Hliadka MsP po príchode na
miesto urobila fotodokumentáciu nájdeného predmetu. MsP nasledovala neskôr
hliadka OO PZ, ktorá pokračovala v zabezpečení miesta nálezu až do príchodu
pyrotechnika.
n 8. november. Hliadka MsP bola opäť
požiadaná hliadkou OO PZ Svit o súčinnosť pri konflikte dvoch osôb na internáte SOŠ. MsP po príchode na miesto situáciu ukľudnila a následne vec prevzala OO
PZ Svit k ďalšiemu riešeniu.
n 15. november. V noci hliadka prijala
telefonické oznámenie od obyvateľky,
ktorej mal na dvere bytu vyklopávať neznámy muž. MsP po príchode na miesto
identifikovala muža, ktorý javil známky
zranenia v ľavej časti tváre. Na miesto
bola okamžite privolaná hliadka RZP, ktorá muža ošetrila a odviezla na ďalšie ošetrenie do NsP v Poprade.
n 18. november. Po polnoci bola hliadka MsP požiadaná hliadkou OO PZ Svit
o preverenie oznámenia o rušení nočného kľudu. Hliadka po príchode na miesto
identifikovala ženu, ktorá sa sťažovala na
zvuk podobný kikiríkaniu kohúta, ktorý
počula pod oknami. Hliadka prekontrolovala dvor a keď sa presunula do vnútra bytu, zistila, že inkriminovaný zvuk
vydáva budík umiestnený nad posteľou
ROČNÍK XVIII - DECEMBER 2019

nedeľa - otvorenie s kultúrnym programom a zapálenie 1. adventnej sviečky,
účinkuje ľudová hudba FS Bystrianka
l 2.12.2019 - Mestská rada
l 6.12.2019 o 15.30. - príde na námestie
pred Dom kultúry Mikuláš + vianočné
prezentačné trhy základných škôl, strednej školy a Súkromnej umeleckej školy
Fantázia
l 7.12.2019 – Parný vláčik s Mikulášom –
železničná stanica od 9.00 – 13.00
l 8.12.2019 o 16.00 h - II. Adventná nedeľa - zapálenie 2. adventnej sviečky – účinkuje FS Senior Jánošík
l 14.12.2019 o 16.00 h - III. Adventná
nedeľa - zapálenie 3. adventnej sviečky -

účinkuje FS Junior Jánošík + Mesto Svit
pripravuje v spolupráci s CVČ a Mládežníckym parlamentom Malé vianočné trhy
v Dome kultúry od 14.00 hod. spojené aj
s vianočnými dielničkami
l 22.12.2019 o 16.00 h - IV. Adventná
nedeľa - zapálenie IV. adventnej sviečkyúčinkuje Laudamus + ZUŠ
l 12.12.2019 - slávnostné MsZ
l D. Virostko informovala o vydaní 0 eurovej bankovky Mesta Svit. Dodala, že termín a podmienky predaja budú oznámené včas a takisto zverejnené na webe, sms
systémom, facebooku a na stránke mesta.
(red)

Z denníka Mestskej polície
oznamovateľky. Hliadka MsP budík vypla
a odišla z miesta.
Mestská polícia mesta Svit chce vodičov motorových vozidiel dôrazne upozorniť na to, že podľa § 23 ods. 1) Zákona
SNR č. 8/2009 o cestnej premávke „Vodič
smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne
s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju
cesty a na jednosmernej ceste vpravo i
vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a
plynulosť cestnej premávky, vodič smie
v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne
šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v
druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden
jazdný pruh široký najmenej 3 m pre
oba smery jazdy.“
Zároveň prosíme vodičov motorových
vozidiel, aby neparkovali na verejnej zeleni, hlavne na ul. P. Jilemnického v okolí
reštaurácie BABA, kde v súčasnej dobe
prebieha výstavba bytového domu. Vodiči môžu na parkovanie použiť parkovisko
pri kostole.
Vodičov áut, parkujúcich na zeleni,
chceme upozorniť na porušovanie zákona a možné sankcie. Týmto reagujeme na
množstvo prijatých podnetov, kde sa obracajú občania, rozhorčení z konania niektorých vodičov, ktorí pri hľadaní parkovacieho miesta odstavujú svoje vozidlá
na chodníkoch a aj priamo na zeleni. Deje
sa tak najčastejšie v podvečerných alebo
ranných hodinách.
„Je potrebné, aby si vodiči vozidiel
uvedomili, že nedostatok parkovacích
miest nezakladá vodičovi právo porušovať zákon a mestská polícia môže za
nesprávne parkovanie uložiť blokovú
pokutu až do výšky 50 €. Na druhej
strane si plne uvedomujeme, že každé

parkovanie mimo parkovacích miest sa
nedá riešiť uložením blokovej pokuty,
lebo inak by sme museli sankcionovať
možno aj polovicu sídliska, čo určite
nie je naším cieľom. Osobitnou časťou
problému s parkovaním je parkovanie na žltých čiarach pri odpadových
nádobách, ktoré je zakázané a takéto
státie budú príslušníci mestskej polície
riešiť dôslednejšie a nie iba napomínaním, nakoľko státím vozidla na takomto
mieste je častokrát znemožnené vyprázdnenie smetných nádob,“
Častejšie kontroly státia na zeleni majú
svoje opodstatnenie v zákone o cestnej
premávke, keďže vodič nesmie poškodzovať životné prostredie, najmä verejnú
a cestnú zeleň a taktiež nesmie zastaviť
a stáť s vozidlom na cestnej alebo inej verejne prístupnej zeleni, ak to nie je určené
príslušnou dopravnou značkou. „Príslušníci mestskej polície sa často stretávajú
s výhovorkami vodičov, ktorí si význam
slova zeleň upravujú podľa toho, ako
im to v danom momente vyhovuje. Je
potrebné si uvedomiť, že aj keď sa na
mieste často už nenachádzajú rastliny,
najčastejšie tráva, je potrebné aby tam
neparkovali, nakoľko stále je to považované za zeleň, aj keď už na tejto ploche
nerastie tráva, ktorá bola často krát zničená práve takýmto nezodpovedným
státím vozidiel.“
Mestská polícia Svit vyhotovila informačné letáky, ktorými chce upozorňovať
vodičov, ktorí svoje vozidlá parkujú na
chodníkoch, kde neostáva voľná šírka
1,5 m a tiež parkujú vozidlá na verejnej
zeleni, o tom, že týmto konaním porušujú
ustanovenia § 25 ods. 1, písm. q) a písm.
s) zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke v znení neskorších predpisov.
Porušenie uvedeného ustanovenia zákona môže mať za následok prejednanie
skutku v priestupkovom konaní.
(MsP)
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Hoci si odišla
niet Ťa viac medzi nami,
v našich srdciach
zostaneš stále s nami.
Dňa 5. decembra 2019
uplynul rok od smutnej
chvíle, keď nás navždy
opustila

Odišli ste tak náhle, bez slova rozlúčenia,
tak náhle, že ťažko tomu uveriť.
Neplačte mama za nami,
nech obaja môžeme kľudne spať.
Boh pokynul, musíme za ním ísť
muselo sa tak stať.

Anna HLAVATOVIČOVÁ
Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomíname.
Smútiaca rodina

Milan KUŠMIREK.

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

Dňa 30. októbra 2019 uplynulo 5 rokov,
ako zomrel vo veku 54 rokov môj
najstarší syn
Dňa 21. decembra 2019 si pripomíname
1. výročie úmrtia môjho druhého syna

Františka BEDNÁRA.

Vy, ktorí ste poznali mojich milovaných
synov, venujte im prosím tichú spomienku
s modlitbou.
Odpočinutie večné daj im ó Pane a svetlo
večné nech im svieti. Nech odpočívajú
v pokoji Amen.
matka Rozália Bednárová
a celá smútiaca rodina

Vnuk zakladateľa Svitu Jana Antonína Baťu - John Nash
prijal štátne vyznamenanie „Řád Bíleho lva in memoriam“ od
samotného prezidenta Českej Republiky. Mesto Svit pri príležitosti 85. výročia vzniku mesta vzdáva hold pamiatke Jana
Antonína Baťu vydaním 0 eurovej bankovky s jeho podobizňou a tým tiež chce zviditeľniť túto osobnosť a zvýrazniť tak
povedomie o tom, že je výraznou historickou osobnosťou
nielen pre naše mesto. Klub Absolventov Baťovej školy práce
vo Svite poslal Johnovi Nashovi list v tomto znení:
Vážený pán John Nash,
výbor Klubu absolventov Baťovej školy práce - Svit, ako aj
všetci členovia nášho Klubu s veľkým zadosťučinením prijali
skutočnosť, že prezident Českej republiky pán Miloš Zeman
udelil vysoké štátne vyznamenanie „Řád Bílého lva in memoriam“ Janovi Antonínovi Baťovi - Vášmu starému otcovi. Veľmi nás potešilo, že ste toto vyznamenanie osobne prevzali
z rúk pána prezidenta na Pražskom hrade 28. októbra 2019.
Štátne vyznamenanie je nie len ocenením zásluh
Jana Antonína Baťu za rozvoj priemyslu a ekonomiky v prvej
ČSR, ale je aj veľkým povzbudením v našej práci - pri propagovaní a popularizácii myšlienok a odkazu Tomáša a Jana Antonína Baťu, ako zakladateľa tunajšej fabriky a nášho mesta
v roku 1934.		
S pozdravom, Vladimír Vlha, predseda K-ABŠ Svit
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na ktorú si s láskou a úctou spomíname.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Ján VRANKA.

John Nash prevzal ocenenie
z rúk českého prezidenta

Vo Svite, 25. novembra 2019 			

Anna
PAVLÍKOVÁ,

Dňa 31. 12. 2019 si pripomenieme 13 rokov
od smutnej chvíle, čo nás navždy opustil

Ondrej BEDNÁR.

Ťažko sa nám s Tebou
lúčilo, ťažko je bez
Teba byť, láska však
smrťou nekončí,
v našich srdciach
budeš ďalej žiť.
Dňa 10. septembra 2019 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec, starý otec, brat, svokor a príbuzný

Dňa 11. decembra 2019
sme si pripomenuli
50 rokov, od kedy nás
navždy opustila
milovaná mamka

(red)

Vás, ktorí ste ho poznali, prosíme o tichú
spomienku.
Smútiaca rodina
Dňa 17. decembra 2019 uplynie 10 rokov,
od úmrtia otca a manžela

Jozefa Pitoňáka.

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou na neho spomína celá rodina.
Dňa 13. decembra 2019 uplynie 25 rokov
od tragickej smrti nášho syna

Otta BEREŠA.

S nekonečným smútkom a bolesťou
spomínajú rodičia a smútiaca rodina.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.

Poslanci sú rozdelení
do okrskov

Na základe požiadavky občanov boli vytvorené tzv. zóny oblasti, ku ktorým sú pridelení jednotliví poslanci. Avšak každý
poslancec samozrejme pracuje a zaujíma sa o záležitosti celého
mesta, nielen prioritne v oblasti svojej „zóny“. Toto rozdelenie
slúži len ako informácia pre občanov, aby vedeli, ktorý poslanec
je najbližšie ich bydlisku.
Oblasť 1- Mgr. Eva Kačmarčíkova, Ing. Vladimír Zentko Fraňa Kráľa (1-12, 14-37), Hlavná, Hviezdoslavova, Ivana Krasku,
J. Jesenského, Kpt. Nálepku (1-35, 101-104, 106-108), Mierová
(1-62, 153-162, 164-179), Námestie J. A. Baťu, Sládkovičova, SNP
(1-5, 9-33, 1A), Štúrova (1-12A, 101-106)
Oblasť 2 - Mgr. Mária Smatanová, PaedDr. Rudolf Abrahám
- 9. mája (1-6), Kpt. Nálepku (36-100, 105, 109-115), Kukučínova
(9-10), Mierová (63-116), Nová, Záhradná
Oblasť 3 - Ing. Ivan Zima, Eduard Cetl - 9. mája (7-24), Komenského, Kukučínova (1-8), Mierová (117-152), Štúrova (13-45,
12A, 13A, 20A, 87A, 99A)
Oblasť 4 - JUDr. Marián Bezák, Mgr. Martin Míčka - Fraňa
Kráľa (13), Hviezdoslavova (32-33), Nábrežie J. Pavla II (1-5), P.
Jilemnického (25, 29-39), SNP (6-8), Štefánikova (1-32, 35-38),
Štúrova (66-100), bezdomovci - 0
Oblasť 5 - PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. - P. Jilemnického (1-24, 26-28), Štúrova (46-65, 46A, 46B)
Oblasť 6 - Janka Bobulová, MUDr. Ivana Švagrovská - Hájova, Hlavná (1-20, 12A, 14A, 15A, 19A), Horská, Hraničná, Lesná,
Mlynská, Okružná, Priečna, Rybničná, Skalná, Školská, Tatranská,
Terasová, Železničná			
(red)
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Nové knihy z dotácie
Krásna literatúra

Delia Owensová:
Kde raky spievajú
Vynikajúci román kombinuje mystérium vraždy s ľúbostným príbehom
a neuveriteľnými charaktermi. Hlavnú
hrdinku Kyu opustí matka. Prežíva osamote v močiaroch, kde dôjde k vražde.
Vtedy sa celá komunita postaví proti nej
a bezdôvodne ju z nej obviní. Román Kde
raky spievajú je prekrásna óda na nedotknutý svet prírody, dojímavý príbeh o
osamelom dospievaní mladej dievčiny
a zároveň prípad záhadnej vraždy s prekvapujúcim koncom. Owensová nám pripomína, že detstvo nás formuje na celý
život a príroda pred nami stále ukrýva
tajomstvá - krásne a neraz aj kruté.

Náučná literatúra

Felix Weinberg:
Bol som číslo 30529
Šesťdesiatpäť rokov potláčal rodák
z Československa Felix Weinberg svoje
spomienky na nepredstaviteľné utrpenie
a nenávisť, ktoré zažil počas holokaustu.
Nakoniec sa rozhodol svoj príbeh napísať. Písal sa rok 1939, keď sa dostal do
nemilosrdných rúk nacistov. Skoro celú
svoju mladosť strávil v Terezíne a Osvienčime. V roku 1945 len o vlások unikol
Smrteľnému pochodu z Blechhammeru.
Po vojne sa usadil v Anglicku a napriek
slabému vzdelaniu sa nevzdal a stal sa
z neho profesor fyziky na Univerzite Imperial v Londýne. Bol som číslo 30529 je
jedinečným spomínaním muža, ktorého
detstvo prešlo najtemnejšími dejinami
ľudstva a predsa nestratil nádej opäť žiť.

Literatúra pre deti a mládež

Petra Mária Schnitt
- Christian Dreller:
Prečo sú banány zahnuté
Kam zmizne slnko, keď nastane noc?
Ako je možné, že lietadlá lietajú? Prečo
dážďovky nemajú nohy? Priznajme si, že
zvedavé otázky našich detí nás neprestávajú prekvapovať. Nech robíme, čo
robíme, na niektoré odpovedať nevieme.
V tejto rozprávkovej knižke mnohé odpovede nájdete a budete sa baviť vy aj vaše
deti!

Zuzka Štelbaská:
Experiment so Sofiou
John Grisham: Odplata
Píše sa rok 1946. Vojnový hrdina
a vážený farmár Pete Banning zastrelí
rovnako rešpektovaného a obľúbeného metodistického kazateľa Dextera
Bella. Napriek snahe rodinného právnika odmieta svoj čin vysvetliť. Petov syn
Joel sa s následkami otcovho mlčania
nedokáže zmieriť a pátra po motíve
nezmyselného činu. Napokon sa rozuzlenia dočká. A je viac než prekvapivé.
Autor sa v najnovšom románe vracia do
fiktívneho mesta Clanton v okrese Ford,
dejiska viacerých svojich diel - Kedy zabiť,
Zoznam, Sudca, Mississippské poviedky,
Platanový rad.
ROČNÍK XVIII - DECEMBER 2019

Boris Valábik - Marián Szűcs:
Volali ma bitkár
Bývalý slovenský hokejový reprezentant a hráč NHL, dnes populárny a rešpektovaný televízny komentátor Boris
Valábik je povestný svojou otvorenosťou,
presnými postrehmi a kritickými názormi. Rovnaký je aj vo svojej autobiografii,
ktorú napísal s popredným športovým
novinárom Marošom Szücsom. Rozpráva
o svojich začiatkoch, životných aj hokejových bitkách, nezabúda na súkromie
- ženy, peniaze či policajnú školu, a ponúka svoje názory na slovenský aj svetový
hokej.

Sofia už nie je dieťa, ale nepatrí ani
do sveta dospelých. O všetkom veľa premýšľa, no máločo aj povie. Väčšinu vecí si
necháva pre seba. Iba s jediným tvorom
dokáže prekecať celé hodiny. Raz do nej
narazí mucha. Sofia sa nad ňou, malou
a bezbrannou, celkom nečakane zľutuje. Podujme sa na experiment – chovať
muchu ako domáce zvieratko. Mlčanlivé
dievča z druhého stupňa základnej školy
vďaka tomu zažije niečo, čo ho už navždy
zmení. Jubilejná desiata kniha Zuzky
Štelbaskej nadľahčeným a vtipným spôsobom vyobrazuje dospievanie utiahnutého dievčatka, ktoré nájde nevšednú
priateľku vo všednom tvorovi - muche.

(Mgr. Daniela Šipošová)
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V SKRATKE
Obyvatelia časti
Pod Skalkou pozor!
Zmena zberu odpadov.
Zvoz TKO odpadu sa presúva zo
soboty na utorok. Táto zmena ostáva
v platnosti aj do budúcna a teda zber
TKO bude každý utorok pracovného
týždňa.

Dajte vedieť
o svojom podujatí

Určite ste si všimli novú pravidelnú
rubriku v mestských novinách, ktorá
Vám prináša prehľad o podujatiach
v meste a okolí. Ak ste spoluorganizátormi, alebo viete o podujatí, ktoré
je nekomerčné a určené širokej verejnosti, dajte nám o ňom vedieť na
redakcia@svit.sk. Ak uverejnenie takého podujatia nebude v rozpore s reklamnými podmienkami uverejňovania v mestskej tlači, radi ho uverejníme a umožníme tak verejnosti lepšiu
dostupnosť tejto informácie.

Jubilanti majú
k dispozícii fotografie
Občania, ktorí oslávili okrúhle jubileum a boli slávnostne prijatí primátorkou mesta na mestskom úrade
v septembri 2019 si môžu prísť pre
fotografie z tohto stretnutia na mestskom úrade u pracovníčky referátu
kultúry Ľuby Jančíkovej na 1. poschodí, č. dverí 116.

Stretnutie s knihou

V závere novembra na podujatí
Stretnutie knihou sme oboznámili návštevníkov s tým, že knižnica získala tento rok z grantového programu Fondu na
podporu umenia z Bratislavy dotáciu vo
výške 1 500 €. Zakúpila z toho165 zväzkov kníh pre dospelých, deti i mládež.
V rámci spolufinancovania z vlastných
zdrojov dokúpila 22 zväzkov kníh v hodnote 221,69 €. Tieto knihy sme na akcii
predstavili a pripravili pre všetkých na
vypožičanie.
Súčasťou podujatia bolo i vyhlásenie Najlepších čitateľov z kategórie dospelých a seniorov za rok 2019.
V kategórii dospelých sa na 3. mieste umiestnila Mgr. Mária Muchová so
158 vypožičanými zväzkami, 2. miesto

obsadila Ľubomíra Janiglošová so 164
vypožičanými zväzkami a 1. miesto získala Anna Palušeková, ktorá si vypožičala
169 zväzkov kníh. V kategórii seniorov
138 vypožičaných titulov zabezpečilo
3. miesto pre Annu Hažírovú, 154 titulov
prinieslo 2. miesto Michalovi Chlebovcovi a 1. miesto obsadila pani Elena Trhajová so 174 vypožičanými titulmi kníh.
Ocenení získali knižné darčeky a pre
všetkých návštevníkov bolo pripravené
i malé pohostenie. Slávnostný charakter podujatiu dodal krásny hudobný
program, v ktorom vystúpili žiaci Spojenej školy Mierovej - ZUŠ Sebastián
Buch a Viktória Servátková pod vedením
učiteľa Mgr. Petra Čapó.
(D. Šipošová, foto: V. Kozubová)

Chystáme pre Vás
novú rubriku
Vzhľadom na úpravu zákona
o ochrane osobných údajov nie je
možné automaticky uverejňovať
oznamy o tom kto sa narodil, zosobášil, oslávil jubileum, alebo navždy
opustil tento svet. Ak však máte záujem uverejniť tieto informácie, je to
možné, ak osobne navštívite mestský
úrad a podpíšete súhlas s uverejním.
Od nového roku tak môžete urobiť
u referentky kultúry Ľuby Jančíkovej
(1. posch., č. dverí 116).

Mikuláš prišiel a potešil
Mesto Svit ďakuje všetkým, ktorí
prispeli k organizácii podujati Mikuláš
v meste: spoločnosti Sintra, s.r.o, majiteľovi historického vozidla Citroen B14
z roku 1928 Stanislavovi Zemanovi,
Centru voľného času Svit a Mládežníckemu parlamentu i všetkým ostatným
dobrovoľníkom a účinkujúcim.
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Bystrianka obdarila
návštevou Úniu žien
Bystrianka, ako už veľakrát, prišla
medzi nás posledný novembrový piatok
a pripravila lenkám Unie žien krásny
predvianočný sviatok. Celá kapela - „malí
väčší, najväčší“ prišli a potešili dojemnými
melódiami a spevom, za čo im všetkým
srdečne ďakujeme a už teraz sa tešíme na
najbližšie stretnutie. Bystrianka, ste skvelí! Po vystúpení sme si vypočuli príhovor
našej predsedníčky pani Kederovej, kto-

rý bol obdarený potleskom. 8 členiek
únie dostalo pri príležitosti jubilea kvety
a gratulácie. Pani Bednárová vlastnoručne pripravila pre všetky členky darčeky
a predniesla i vlastnú tvorbu poézie. Obdarované sme boli aj pani primátorkou.
V priateľskom posedení sa každá z nás cítila veľmi dobre a sme rady, že sme členkami Únie žien.
(Mária Šramková, foto: Z. I.)
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Mestská plaváreň

bude počas sviatkov otvorená
nasledovne:

Štinčík má nový
česko-slovenský rekord

Súťažnú sezónu mladých hasičov
uzavrelo
posledné kolo Českého halovéPondelok 23.12.2019 14:00 - 19:00
ho pohára v behu na 60 m s prekážkami. V
Utorok 24.12.2019 zatvorené
atletickej hale v Ostrave sa 23. novembra
Streda 25.12.2019 zatvorené
postavilo na štart takmer 900 súťažiacich.
Pre Tomáša Štinčíka, reprezentujúceho
Štvrtok 26.12.2019 14:00 - 21:00
DHZ Svit, to bola posledná súťaž vo vePiatok 27.12.2019 6:00 - 8:00
kovej kategórii starších chlapcov. Pokoriť
		
14:00 - 21:00
hranicu 11 sekúnd sa doteraz podarilo len
Sobota 28.12.2019 10:00 - 21:00
raz - Tomáš Štinčík, Madunice, júl 2019,
Nedeľa 29.12.2019 10:00 - 19:00
časom10,98 s. Dosiahnuť takýto čas na
veľkej prestížnej súťaži v Ostrave bolo pre
Pondelok 30.12.2019 14:00 - 19:00
všetkých chlapcov veľkou motiváciou. ToUtorok 31.12.2019 6:00 - 8:00
máš sa z 3. miesta v hlavnej súťaži (11,73
		
14:00 - 18:00
s) prebojoval do semifinále (11,22 s). OdStreda 1.1.2020 zatvorené
tiaľ postúpil do finálového behu, v ktorom zvíťazil časom 10,73 s a ukončil „šesťOd 2.1.2020 bude otvorené podľa
desiatky“ novým osobným, slovenským aj
bežnej prevádzkovej doby plavárne.
česko-slovenským rekordom.

V semifinále mu robil spoločnosť Radovan Nagy zo Svitu, ktorý sa do najlepšej
„osmičky“ kvalifikoval svojím osobným
rekordom 11,94 s.
(red, foto: D.N.)
14 rokov, kde sa spomedzi trinástich dievčat najlepšie darilo Bianke Jančekovej,
ktorá získala svoj druhý majstrovský titul.
Vicemajsterkou v tejto kategórii sa stala
jej parťáčka na tréningoch Dáška Ammerová a tretiu priečku obsadila Zuzka Uličná. Všetky 3 dievčatá sú z našej školy.

Úspešné boli aj mladšie

14. novembra 2019 sa v Poprade uskutočnili Juniorské majstrovstvá Slovenska v crossmintone pre žiakov základných a stredných škôl. Súťaže sa
zúčastnilo 74 hráčov, ktorí bojovali v kategóriách - do 10 rokov, do 12 rokov, do 14 rokov a do 18 rokov v dievčenských a chlapčenských skupinách.
Našu Spojenú školu reprezentovalo 37 juniorov.

Veľmi milo prekvapili aj naše dievčatá
do 12 rokov, ktoré sa len začiatkom tohto
roka zúčastnili prvého turnaja v Lipanoch.
Zo súťaže odchádzali so slzičkami v očiach
z posledných miest. Za pár mesiacov sa
vďaka poctivému prístupu k tréningom,
domácej príprave, zápalu pre hru a nadšenia posunuli zo začiatočníčok až na
najvyššie priečky. Majsterkou Slovenska
v kategórii do 12 rokov sa stala Monička
Grácová a vicemajsterkou v tejto kategórii
sa stala jej kamarátka Lesinka Sobotová.
Na záver chcem veľmi pekne poďakovať Rodičovskému združeniu Mierovka
za finančný príspevok pre deti a hráčom
i hráčkam za úspešnú reprezentáciu školy. Verím, že si tento obľúbený netradičný
šport čoskoro budeme môcť vyskúšať
i v našej vynovenej telocvični. Okrem
dvoch titulov majsteriek a dvoch titulov
vicemajsteriek sme si domov na Mierovku doniesli ešte ďalšie 2 cenné kovy a čo
je podstatné - bojového, ale zároveň férového športového ducha a veľa nových
kamarátstiev a zážitkov.
(Mgr. Monika Chromeková)

Pre niektorých žiakov to bol premiérový
turnaj, či naozajstný tréning na kurte, keďže žiaci z dôvodu rekonštrukcie telocvične
ešte nemali možnosť vyskúšať si ten „pravý“ zápas alebo tréning v škole. Zároveň
si mohli aj porovnať sily s hráčmi z iných
klubov a zažiť poriadnu nefalšovanú špor-

Popis k foto:
zľava dolný rad: Monika Grácová, Mgr.
Monika Chromeková, Lesia Sobotová
zľava horný rad: Bianka Jančeková, Petra Pristašová, Dáša Ammerová, Zuzana
Čapóová, Zuzana Uličná

Majsterky a vicemajsterky
z „mierovej“ školy

ROČNÍK XVIII - DECEMBER 2019

tovú atmosféru. Na týchto majstrovstvách
sa opäť darilo dievčatám v kategóriách
do 12 rokov, do 14 rokov a do 18 rokov.
V najstaršej kategórii sa medailu podarilo
získať Peťke Pristašovej, ktorá si domov
odniesla krásny bronzový kov. Najpočetnejšou bola opäť dievčenská kategória do
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Futbalové hodnotenie
jesennej časti IV. ligy Sever
Naše mužstvo je po 15 kolách a dvoch predohrávkach na 12. mieste.
Získali sme 20 bodov za 5 výhier, 5 remíz a 7 prehier so skóre 25 : 31
FK Svit - sezóna 2019/2020 (A - mužstvo). Po krátkej 3 týždňovej letnej príprave vstúpilo mužstvo do súťaže s malými
zmenami v kádri. Doplnili ho naši bývalí
dorastenci (Vošček, Michlík) a mladí hráči
z Popradu (Lapšanský, Ihnačák a Kapsdorfer). Odišiel Copuš, Sabo, Starinský a do
konca septembra bol na študijnom pobyte v zahraničí Gahura. Cieľom bolo pohybovať sa v strede tabuľky a vyhnúť sa
bojom o záchranu. Samotná súťaž ukázala, že tento ročník bude nesmierne vyrovnaný. Medzi 5. miestom a vypadavájucim
je iba 8 bodový rozdiel.. Mrzia ma hlavne
prehry na domácom ihrisku, pri ktorých
sme prišli o dôležité body. Najväčší problém sme mali s vytváraním gólových šancí a s ich premieňaním. Nemáme typického zakončovateľa, ktorý by vedel tieto
situácie gólovo riešiť a streliť 10 gólov za
polsezónu. V domácom prostredí je potrebné viac tvoriť, presne kombinovať v

medzihre, presadzovať sa 1 na 1 a strieľať
zo strednej vzdialenosti. Chýbala väčšia
kvalita pri realizácií týchto činností. Snaha chlapcom nechýbala, len prevedenie
herných činností musí byť lepšie, ak sa
chceme baviť futbalom, mať z neho radosť a dosahovať lepšie výsledky.

Potenciál na zlepšenie nechýba
Na brankárskom poste bol oporou
Marušák, ktorý podržal mužstvo vo viacerých zápasoch. Spolu s ním tvorili os tímu
Guziar - Miženko - Tvaružek a Chyba. Káder mužstva tvorili ešte Joppa, Zelko, Gahura, Vošček, Ihnačák, Gallo, Lapšanský,
Weiss, Michlík, Kravec, Kapsdorfer, Jambor, Barnáš a dorastenci Dragoš, Trajteľ,
Lukáč a Penxa. Hráči aj napriek svojej pracovnej vyťaženosti a školským povinnostiam pristupovali k tréningom zodpovedne. Len to úsilie nevedeli celkom zúročiť
vo všetkých zápasoch. Keď zlepšia svoju

výkonnosť, v budúcnosti sa to prejaví aj
v majstrovských zápasoch. Potenciál na
to majú, keďže sú to mladí chlapci, ktorí
pri správnom prístupe môžu napredovať.
V zimnej príprave sa budeme snažiť čo
najlepšie pripraviť na jarnú časť sezóny.
Potrebujeme zlepšiť všetky parametre
v útočnej aj v obrannej fáze hry. Najväčším problémom v zimnom období máme
s tréningovými plochami. Školské ihriská
s umelou trávou aj futbalový štadión sú
bez osvetlenia a kôli skorej tme trpí tréningový proces nie len mužov, ale aj mládežnických družstiev. Budeme musieť
improvizovať a hľadať náhradné riešenia.
Na záver chcem poďakovať všetkým
fanúšikom svitského futbalu, ktorí si nájdu cestu na štadión a podporujú svojich
hráčov pri domácich zápasoch. Všetkým
mládežníckym trénerom, ktorí svoj čas
a energiu venujú deťom v klube a rodičom za podporu svojich detí v ich snahe
hrať futbal. V neposlednom rade všetkým
sponzorom a podporovateľom FK Svit,
pretože bez ich pomoci by futbal v meste
neexistoval.
(Tréner a predseda FK Svit
Milan Jambor)

Hodnotenie jesennej časti - IV. liga Podtatranská
Starší dorastenci môžu byť s účinkovaním v súťaži veľmi spokojní. Zverenci
trénerov Milana Saba a Ivana Barabasa
skončili po jesennej časti na 1. mieste so
ziskom 34 bodov za 11 výhier, 1 remízu
a 1 prehru. Na čele tabuľky sú so 7 bodovým náskokom s aktívnym skóre 56:11.
Chlapci tvoria dobrý kolektív, trénuju
3x v týždni a v sobotu hrávajú majstrovské zápasy. Niektorí jednotlivci nastupujú aj za A mužstvo a tak získavajú prvé
skúsenosti s mužským futbalom. Cieľom
je vychovávať hráčov pre mužstvo dospelých. Postup do výššej súťaže v súčasnom období nie je aktuálny, vzhľadom na
hračskú základňu v tejto vekovej kategórii. Na záver treba poďakovať hráčom
a trénerom za úspešné reprezentovanie
klubu a mesta Svit.
(Tréner dorastu FK Svit Milan Sabo)
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Hokejbalisti prezimujú
na druhých priečkach
Hokejbalisti z Lords Ball Svit v septembri vstúpili do novej súťažnej sezóny
Slovenskej hokejbalovej extraligy (ShbEx) s dvoma žiackymi kategóriami
U12 a U14 pod súťažným názvom Cent Taxi CVČ Lords Ball Svit.
Nový extraligový ročník 2019/2020
v žiackych kategóriách priniesol súťažné
novinky. Slovenská hokejbalová extraliga
žiakov sa rozdelila na základnú časť, ktorá prebieha v skupinách Východ a Západ,
z ktorých prvé tri umiestnené tímy budú
postupové do záverečnej Play off časti,
kde sa rozhodne o konečných umiestneniach v najvyššej žiackej celoslovenskej
hokejbalovej súťaži. V základnej časti sa
extraligovo dobre rozbehli najmladší

Lordi z kategórie do 12 rokov, ktorí po
jesennej časti prezimujú na zaslúženom
druhom mieste. Tí postupne zdolali HBK
Medokýš Martin 8:5, HBK Lion Svidník 6:0,
MŠK Spišská Belá 5:0 a opäť HBK Medokýš
Martin 11:0. Svojho jediného premožiteľa
v tejto časti našli iba v tíme Hokejbal Prešov, s ktorým prehrali v prvom zápase 1:7
a v druhom 4:6, ktorý už bol o čosi vyrovnanejší ako predchádzajúci zápas.
Starším Lordom v kategórii do 14 rokov

po jesennej časti taktiež patrí pekná druhá
priečka, ktorú si strážia od začiatku svojej sezóny. V prvom extraligovom turnaji
zdolali Hokejbal Prešov 6:3, HBK Kometa
Vrútky 11:3 a tesne prehrali s HBK Medokýš Martin 3:4, v druhom kole v úvode síce
prehrali s MŠK Spišská Belá 0:3, no v ďalších už išli víťazne s HBK Kometa Vrútky 5:3
a s Hokejbal Prešov 2:1. V treťom novembrovom kole sa v jednotlivých zápasoch so
súpermi dosť vytrápili, pod výsledky ktoré
sa podpísala i zvýšená chorobnosť hráčov.
Po nečakanej prehre vo vyrovnanom zápase s Kometa Vrútky 3:5 a s HBK Medokýš
Martin 0:4, prišla v záverečnom zápase s
Hokejbal Prešov predsa len výhra 4:1.
Svojimi doterajšími výsledkami nám
tak oba extraligové tímy z MhbK Lords
Ball Svit U12 a U14 prezimujú na pekných
druhých priečkach. V jarnej časti, ktorá
pre kategóriu U12 začína už vo februári,
pre U14 v marci, sa rozhodne o konečných umiestneniach v základnej časti
a postupe do záverečnej časti. Veríme, že
Svit bude mať hokejbalové zastúpenie
v oboch Play off skupinách a zabojujú tak
o extraligové medaily. (PhDr. L. Kalasz)

Nové úspechy
svitských judistov

Batizovce víťazom Sorriso PŽHL U10

4. súťažný ročník Sorriso Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy kategórie
do 10 rokov koncom októbra svojimi dohrávkami vstúpil do svojho
záverečného kola.
O konečných medailových umiestneniach celoročnej súťaže rozhodli až posledné ligové zápasy, pričom o finálové
prvenstvo ešte bojovali hokejbalisti zo
ZŠ Komenského Svit a ZŠ Batizovce.
Oba tímy potrebovali vyhrať všetky
zápasy z rozpisu posledného kola, aby
si zachovali šancu na konečné prvenstvo. O konečnom prvenstve v Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy U10
rozhodlo nakoniec až skóre zápasov,
keďže oba tímy, ZŠ Komenského Svit
i ZŠ Batizovce, získali počas celoročnej
súťaže 27 bodov, pričom i ich vzájomné zápasy boli vyrovnané (2:3 p.s.n., 2:1
p.s.n.). Avšak priaznivejším skóre 52:11 si
tak ZŠ Batizovce pre rok 2019 vybojovala
titul Majstrov PŽHbL U10.
Skóre 30:4 nakoniec ZŠ Komenského
Svit vynieslo na druhú priečku so ziskom
titulu Vicemajstrov PŽHbL U10. Tretia
konečná priečka patrí hráčom zo ZŠ
ROČNÍK XVIII - DECEMBER 2019

Spišská Teplica, ktorí v poslednom kole
zdolali SŠ Mierová Svit 4:2. V ďalšom zápase ZŠ Spišská Teplica síce podľahla ZŠ
Štrba 2:4, čo však už neovplyvnilo ich
medailové bronzové umiestnenie.
Hráči SŠ Mierová Svit sa s ligou rozlúčili víťazstvom nad ZŠ Štrba výsledkom
4:1, kde štyrikrát bodoval Adam Pažický.
V závere boli hráči prvých troch
umiestnených tímov odmenení medailami a pohármi. Vyhlásení boli i najlepší hráči Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy U10. Najlepším strelcom
PŽHbL U10 sa stal Vladimír Papánek
(za 26 vsietených gólov) zo ZŠ Batizovce, najlepším obrancom Filip Skokan
zo ZŠ Spišská Teplica, najužitočnejším
hráčom ligy Ondrej Spišák zo ZŠ Komenského Svit a najlepším brankárom
Alex Hucko taktiež zo ZŠ Komenského
Svit s najmenším počtom inkasovaných
gólov (4).
(PhDr. Ladislav Kalasz)

V závere novembra prebehlo v Martine vyhodnotenie 42. ročníka Turnaja
olympijských nádejí 2019, kde sa pretekári klubu JUDO&TATRY, Svit umiestnili:
Miška Kandalcová na 1. mieste, Paťko
Podhorský na 1. mieste, Dalko Kandalec
na 2. mieste, Peťko Nagy na 3. mieste
a Vladko Sedláček na 4. mieste. Okrem
toho ďalší dvaja pretekári - Paťko Podhorský a Dalko Kandalec získali poháre
ako najlepší pretekári 42. ročníka vo
svojich váhových kategóriách.
Hneď po vyhodnotení 42. ročníka
Turnaja olympijských nádejí 2019 prebehli Majstrovstvá Žilinského kraja. Tu
tiež zbierali medailové umiestnenia:
Vladko Sedláček 3. miesto, Miška Kandalcová 3. miesto, Peťko Nagy 3. miesto,
Dalko Kandalec 3. miesto a Paťko Podhorský 1. miesto, vo svojich váhových
kategóriách. Tešíme sa s nimi a ďakujeme za reprezentáciu klubu a mesta Svit.
(red)
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Basketbalisti Svitu striedali
lepšie výkony s horšími
V novembri čakala na basketbalistov Iskry Svit v Slovenskej basketbalovej
lige veľká nálož zápasov, s ktorou sa popasovali tak, ako to bolo možné.
Okrem toho sa „Podtatranci“ predstavia aj medzi ligovou elitou, konkrétne na A4tka All-Star Game SBL 2019 v Leviciach.
November sa pre Sviťanov začal ideálne, v Iskra aréne totiž hladko zdolali
aktuálneho víťaza Slovenského pohára
Patriotov Levice 92:76 a ukončili tak ich
vtedajšiu víťaznú sériu. „Doma hráme veľmi dobre, aj po tomto zápase sme chceli
zostať na domácej palubovke neporaziteľní, čo sa nám aj podarilo. Stretnutie
bolo o poctivej defenzíve a tímovej hre,“
povedal po výhre krídelník Jalen Nesbitt.
Iskra na to nadviazala následne v ďalšom kole, keď uspela po predĺžení (85:82)
na palubovke nepríjemného a silného
Lučenca. „Oba tímy hrali vynikajúci basketbal, hral sa hlavne ofenzívny basketbal. Sme veľmi radi, že sme tu vyhrali,
lebo tu sa vyhráva veľmi ťažko a ešte po
predĺžení. Klobúk dolu pred mojimi spoluhráčmi, aj pred trénerom, pred všetkými, aj pred hráčmi Lučenca, bojovali do

poslednej sekundy,“ vyjadril sa Stanislav
Baldovský.
Po hodoch prichádza bolenie brucha, v prípade Svitu to boli dve domáce prehry, najskôr s Prievidzou (85:93)
a v oklieštenej zostave následne nestačili
ani na úradujúceho majstra Inter Bratislava (69:106). Zverenci trénera Rudolfa
Juga si chuť napravili v Handlovej, kde
po veľkom obrate zvíťazili 96:87 po predĺžení. „Do Handlovej sme cestovali bez
kvalitného tréningu, pretože sme sa vyrovnávali so zraneniami a ešte do utorka
večera bol ohrozený štart niektorých hráčov. Väčšinu zápasu sme ťahali za kratší
koniec a museli sme mazať šestnásťbodové vedenie Handlovej. V závere sme sa
ale zomkli a odviedli dobrú prácu. Za toto
víťazstvo som veľmi vďačný,“ prezradil po
zápase Rudolf Jugo.

Domácich priaznivcov potešila aj výhra 94:85 nad Žilinou. Potom prišlo nečakané zakopnutie, keď po dlhom čase
zaznamenali vo východniarskom derby
prehru so Spišskou Novou Vsou (87:96).
„Celý zápas bol vyrovnaný, my sme sa
museli vyrovnať s nejakými absenciami,
no napriek tomu sme tu prišli zvíťaziť.
Musím však poblahoželať domácim, hrali
veľmi dobre, na konci im padli ťažké strely, ktoré v podstate rozhodli tento zápas,“
vyhlásil Adam Monček.
Začiatok decembra priniesol najjasnejšie víťazstvo doterajšieho ročníka
SBL, Iskra triumfovala nad Komárnom
126:68. Nadviazať sa však na to nepodarilo, keďže prišli dve tesné prehry. Najskôr
v Leviciach (75:80) a potom v poslednej
sekunde si Lučenec ukradol z Iskra arény
výhru 74:72. „Posledná lopta rozhodla,
kto bude víťazom a kto porazeným. Obzvlášť v záverečných sekundách sme urobili jednu chybu, ktorá nás stála víťazstvo.
Problémy sme mali ako v defenzíve, tak
aj v ofenzíve. Počas celého zápasu nám
nevychádzala streľba spoza perimetra.
Naopak, hostia boli v tomto nebezpeční
v každom útoku. V závere sme aj napriek
tomu boli blízko k víťazstvu, ale Lučenec
zvládol posledné sekundy takticky lepšie
a vyhral,“ okomentoval zápas tréner Rudolf Jugo.
Svitu patrilo po 17. kole SBL šieste
miesto s bilanciou 7 výhier a 8 prehier,
ale na tretí Lučenec vzhľadom na vyrovnanosť súťaže, nebola výrazná strata.
Počas novembra navyše prišli pozitívne správy, až trojica „Podtatrancov“
sa predstaví na A4tka All-Star Game SBL
2019 v Leviciach. V pozícii asistenta trénera Rudolf Jugo a z hráčskeho kádra
dvojica Stanislav Baldovský a Jalen Nesbitt. „Skúsený hráč, ktorý si našiel svoje
miesto vo Svite a maximálne napĺňa svoje postavenie a očakávania klubu. ‚Baldy‘
si svojimi výkonmi určite pozvánku zaslúžil,“ vyjadril sa k Baldovskému tréner slovenského výberu Peter Jankovič. „Nesbitt
je novou tvárou v slovenskom basketbale. Hneď ukázal, že ide o veľmi zaujímavého hráča, ktorý má aj na vyššiu úroveň,“
zhodnotil hráča Svitu kouč legionárov
Aramis Naglič. Zápas je na programe
18. decembra.
(M. Duchovič, foto: D. Faix)

Milí naši čitatelia, priaznivci a priatelia. Zo srdca Vám želáme nádherné
a pokojné sviatočné dni, mnoho radosti, smiechu a príjemného čítania.
A v novom roku nech Vám nechýba zdravie, spokojnosť, zdar a úsmev na tvári.
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