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Drahí Sviťania,
prajem Vám zo srdca radostné
a zdravé Vianoce plné úsmevov,
pohody a blízkosti ľudí, ktorí sú
pre Vás najdôležitejší.
A nech je rok, ktorý klope na dvere
lepším než ten, ktorý odchádza.
Nech v ňom máte všetky dni
plné úspechov, šťastia a úsmevov.
Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit
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Mikuláš sa prešiel ulicami Svitu
a poslal pozdrav všetkým deťom
Mesto v nedeľu 5. decembra pripravilo „Symbolickú Mikulášsku jazdu ulicami Svitu“, v súlade s platnými protiepidemickými opatreniami v čase lockdownu. Mikuláš spolu s Anjelom a Čertom predsa len prišli. Zavítali do nášho
mesta v nedeľných poobedných hodinách a doniesli sneh a znejúce roľničky.
Na svojej ceste na koči putoval ulicami
časti Pod Skalkou a ulicami Svitu, aby aspoň
takto mohol priniesť úsmev, radosť a lepšiu

náladu pre nás všetkých. Spolu s Anjelom
a Čertom mával všetkým, ktorých stretol
a usmieval sa na deti pozerajúce sa z okien

Rekonštrukcia železničnej
trate pokračuje

Práce pokračujú v súlade s harmonogramom prác. Vývoj pandemickej situácie, nepriaznivé počasie či iné nepredvídateľné faktory však v budúcnosti môžu spôsobiť mierne omeškanie. Prinášame informácie o aktuálnych činnostiach.
Nepretržitá výluková činnosť, ktorá spôsobuje to, že vlaky nepremávajú podľa štandardného grafikonu stále trvá na koľajach
číslo 2, 4 a 6, preto ŽSR prosia verejnosť
o strpenie tejto situácie.
V polovici novembra prebehli technické
prehliadky k predčasnému užívaniu na ob-
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jektoch železničný zvršok, železničný spodok, káblová chráničková trasa, nástupište
pri koľaji číslo 4, zariadenia pre kábelové
trasy, rekonštrukcia podchodu a zastrešenie
nástupíšť a výstupov z podchodu pre cestujúcich.
Zároveň pokračujú aj práce na Podjaz-

svojich domovov, alebo okoloidúcich. Veľmi ho mrzelo, že v tomto náročnom lockdownovom čase sa nemôže nikde zastaviť,
stretnúť sa a porozprávať sa s deťmi.
V závere svojho putovania po našom
meste sa zastavil pred Domom kultúry,
kde bol natočený videopozdrav pre deti,
ktorý si môžete pozrieť www.svit.sk. Nasledovalo rozsvietenie vianočného stromčeka, hviezdneho neba a nezabudol ani na
II. adventné svetlo.
Primátorka Ing. Dáša Vojsovičová:
„V druhú - bronzovú nedeľu sme zapálili
II. adventnú sviecu. Táto druhá svieca má
názov „Viera“ a je v týchto časoch to, čo
potrebujeme. Vieru, že raz toto obdobie
skončí a my, poučení, budeme z tohto boja
silnejší. Sviecu zapálil Mikuláš, ktorý v tejto
lockodwnovej dobe prešiel mestom, potešil
okoloidúcich a divákov aspoň povzbudzujúcim úsmevom, keďže viac nám opatrenia
nedovoľujú a zároveň nám pripomenul
blížiace sa Vianoce. V čase, keď nám nie je
umožnené spoločne sa stretnúť a vychutnať
si atmosféru Vianoc v širšom kruhu, sme pre
obyvateľov nášho mesta pripravili prekvapenie v podobe nových prvkov svetelnej
výzdoby, ktoré budú skrášľovať naše mesto.
Verím, že sa potešia nielen tí najmenší, ale
po dlhšom čase, kedy sme v meste nemali
nové vianočné prvky osvetlenia, táto výzdoba poteší všetkých a spríjemní predvianočné chvíle.“
Mária Jalovičiarová

de Svit - preložka cesty III/3064 (betónová vaňa, izolácie), objekte protihlukových
stien, práce na objekte prípojky kanalizácie
výpravnej budovy železničnej stanice Svit
a prekládke káblov.
Pre budovu železničnej budovy Svit
sú pripravené technologické miestnosti
pre elektronické zabezpečovacie zariadenie. Rekonštrukcia budovy je pozastavená
z dôvodu zmeny projektovej dokumentácie.
Projektová dokumentácia mala byť dodaná
v termíne do 9. decembra 2021. Predpoklad
ukončenia výluky párnej skupiny koľají v železničnej stanici Svit je plánované na koniec
februára 2022.
Daniela Virostko (zdroj: vyjadrenie ŽSR)
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Ohliadnutie sa
za 10-ročnicou Svittasenioru
s Alexandrom Tokárom

Alexander Tokár. Je Sviťan a človek, ktorého meno a osobu málokto nepozná. Sám seba považuje najmä za vedúceho zábavnej skupiny Svittasenior a dá sa povedať, že touto úlohou doslova žije a pristupuje k nej veľmi vážne. Keď sa pred niekoľkými rokmi „jeho“ súbor objavil v televíznej
šou Československo hľadá talent, mnoho z nás doslova lapalo po dychu.
Lebo už len myšlienka prihlásiť Podtatranských Alexandrovcov do súťaže
tohto druhu je prinajmenšom odvážna a prekvapivá. A taký je aj samotný
Alexander... Scestovaný pamätník s odvážnym, nebojácnym, originálnym
a energickým duchom a nespochybniteľnou iskrou v očiach i duši.
• Ako vôbec vznikla myšlienka založiť súbor zložený zo seniorov, ktorý má za úlohu
ľudí zabávať a tešiť?
Tento nápad, aby sa niečo také vytvorilo
sa vo mne zrodila, paradoxne, na nemocničnom lôžku. Bol som hospitalizovaný
v nemocnici v Prešove v januári 2011.
A dnes už je tomu 10 rokov.
• Čo ťa viedlo k založeniu takého súboru?
Už 7 rokov sme mali Zdužený spevokol
SENIOR, kde som bol spoluzakladateľom
a vedúci tohto združenia. Chcel som povýšiť úroveň a obsah tejto kultúrnej zložky
a okrem spevu ju rozšíriť o hudbu, tanec
a humorné scénky. Cieľom bolo jednoducho zabávať ľudí.
• Viem, že tento súbor má viacero zložiek.
Ktoré sú to?
Zábavná skupina SVITTASENIOR má
45 členov. Združuje ženy a mužov v seniorskom veku s vekovým priemerom 73 rokov. Sú to tieto skupiny: spevácka skupina
SENIOR, hudobná skupina VESELÁ CHASA,
tanečná skupina MÁJA, PODTATRANSKÍ
ALEXANDROVCI, Humorné scénky a žánre,
Anekdoty a klapancie a Hovorené slovo.
• Čo považuješ za vaše najväčšie, najvýznamnejšie úspechy?
Dominantou Svittasenioru sú PodtatVýročná schôdza
Svittasenioru 25. júla 2021

ranskí Alexandrovci, ktorí v roku 2017 mali
43 vystúpení. Darilo sa nám, vystúpenia sme
mali nielen doma, ale aj v zahraničí. Z týchto
vystúpení uvediem aspoň tri, ktoré, ktoré sa
páčili nielen nám ale aj našim fanúšikom:
- vystúpenie v TV Markíza na sviatok
sv. Valentína v programe Chart show. Mali
sme vtedy veľký ohlas a publikum nám veľmi fandilo. Boli sme vďační aj za výborný
honorár.
- Na celoštátnej prehliadke speváckych súborov seniorov v roku 2018 v Žiari nad Hronom. Z 13 súborov sme boli neoficiálne prví
a v rámci programu RTVS Dvojka uverejnili
s nami aj krátky rozhovor v relácií Generácia.
- Najúspešnejšie vystúpenie mali Alexandrovci 24. septembra tohto roku v Prešove
na Krajskej prehliadke speváckych súborov
seniorov, ktorú usporiadala krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
(JDS). Hodnotili nás ako najúspešnejší súbor
a zvlášť ocenili aj našu tanečnicu „kpt.“ Marušku - Máriu Zbojanovú Pitoňák.
• Kto sú podľa teba najvýraznejšie osobnosti súborov?
Každý účinkujúci člen Svittasenioru
prešiel talentovými skúškami. A v každej
skupine máme aj vynikajúcich jednotlivcov. U Alexandrovcov máme dobrých sólistov ako Ing. Ján Bučina, František Koreň
a Emil Horňák. V hudobnej skupine gitaris-

ta Vladimír Bartoš, Ján Michaliček a čerstvý
muzikant Dušan Britaniak. Spomeniem tanečnú skupinu pod vedením choreografky
Márie Zentkovej, kde Magdaléna Dvornická,
ako najstaršia členka zvláda spoločenské
ľudové a country tance. V anekdotách je veselá a vtipná členka Ilona Mária Voščeková.
V hovorených slovách sú tri moderátorky,
kde by som spomenul Ing. Ivetu Čírsku, ktorá je nielen dobrá moderátorka ale aj recitátorka.
• Na svojich vystúpeniach a cestách ste
iste zažili veľa zaujímavých alebo úsmevných situácií. Na aké najradšej spomínaš?
Trapasy zažívame takmer stále. Pravidelne sa stáva, že pred vystúpením u Alexandrovcov nám chýba niektorá časť oblečenia
ako čiapka, nohavice, kravata alebo niečo
iné. V takom prípade člen nenastúpi na vystúpenie. Kolektív veľmi kladne hodnotí vystúpenie Jána Perinaja pri sledovaní programu a vysielanie jednotlivcov a skupiny na
javisko. Dobre sa zhostil pri svojej 90-ke aj
ako inšpicient. Krásne sme sa cítili aj na vystúpení v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe,
ktoré nám sprostredkovala Elena Veštúrová,
ktorá tam pracuje a je aj vo výbore Svittasenioru. Aj sme si spolu s klientami Domu
seniorov zatancovali (smiech).
• Je niektorý zo zážitkov z ciest pre teba
nezabudnuteľný alebo špeciálny?
Je. Nezabudnuteľný zážitok máme aj
z Poľska, z družobného mesta Knurów. Tam
sme okrem iných pesničiek mali premiéru
piesne Hej sokoly. Spievali sme v kostole
a na ich želanie sme zaspievali aj pieseň Na
Kráľovej holi.
• Ako vidíš na hranici desaťročnice budúcnosť Svittasenioru?
Svittasenior je skvelá partia ľudí. Členovia majú veľký záujem o nácviky a vystúpenia aj napriek pribúdajúcim rokom. Ako som
už spomenul, sme zložení zo skupín, ktoré
pôsobia v rôznych oblastiach kultúry, takže
si každý senior nájde uplatnenie na kultúrne
vyžitie. Pevne verím, že podľa nálady a záuj-
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mu nezanikne a ostane aktívnou aj pre ďalšie generácie, čo prídu po nás. Veľmi verím
a prajem si, aby Alexandrovci ostali fungovať a že sa budú dopĺňať novými členmi.
Treba naše rady dopĺňať aj mladšími seniormi. Alexandrovcov tvorilo pri zrode 7 členov, teraz je nás 20.
• Aké sú ďalšie vízie a plány do budúcnosti?
V zmysle uznesenia z výročnej jubilejnej
schôdze z júla tohto roku dávame žiadosť
na zmenu názvu zo Zábavnej skupiny na
Zábavný súbor. Preto, že súbor má skupiny.
Nechceme meniť obsah, ale chceme a budeme skvalitňovať úroveň.
• Táto „koronová“ doba je náročná a zvláštna pre všetkých. Ako ste trávili, alebo trávite čas, keď nemáte vystúpenia, alebo sa
nemôžete stretávať?
V roku 2021 sme mali 24 ponúk - objednávok na vystúpenie, ale kvôli pandémii
a obmedzeniam sme mohli uskutočniť iba
6 z nich. Sme radi, že sa nám podarilo uskutočniť aspoň výročnú jubilejnú schôdzu pri
príležitosti 10. výročia nášho súboru, ktorú
sme aj oznámili Regionálnemu úradu ve-

rejného zdravotníctva v Poprade. Na tejto
schôdzi sme mohli oceniť našich najúspešnejších členov a poďakovať aj sponzorom
za finančná dary. Výbor samosprávy Svittasenioru pracuje na diaľku telefonicky a podľa nutnosti aj osobne pri dodržaní opatrení.
Doplňujeme repertoár o nové aj autorské
pesničky a pripravili sme materiály na vydanie tlačeného stolového kalendára.
• Vianočné sviatky sú predo dvermi. Čo by
si rád odkázal obyvateľom Svitu a členom
súboru?
Je na škodu že pandémia narušila harmonogram programu a nemôžeme uskutočniť
vianočné pásmo Svätá rodina s koledami
pre seniorské organizácie a v kostoloch. Aj
napriek tomu členovia Zábavnej skupiny
Svittasenior prajú prežitie vianočných sviatkov v zdraví a pohode všetkým občanom
nášho mesta. Ja osobne želám môjmu kolektívu ničím nerušené spokojné Vianoce
a aby zdraví a s elánom všetci vstúpili do nového roku 2022. A v novom roku po novom,
želám, aby sme sa všetci vrátili do kolektívu.
Za rozhovor ďakuje Daniela Virostko
foto: Peter Kostka

Vo Svite prebehlo očkovanie
bez registrácie
V sobotu 4. decembra 2021 prebehlo v budove Mestského úradu vo Svite očkovanie jednorazovou vakcínou Janssen bez predošlej registrácie.
Očkovanie realizovala výjazdová očkovacia jednotka VÚC Prešov.
Obyvatelia boli informovaní prostredníctvom webovej stránky mesta, sociálnej
siete, formou SMS správ a opakovane aj vyhlásením v mestskom rozhlase. V priebehu
soboty sa prišlo zaočkovať 28 osôb. Celý
proces zabezpečilo a koordinovalo oddelenie Všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností. Výjazdová očkovacia jednotka zaočkovala na požiadanie aj dvoch
imobilných občanov v mieste ich bydliska.

Dobrovoľnícku pomoc pri očkovaní ponúkla mladá Sviťanka - študentka gymnázia J. Tranovského v Liptovskom Mikuláši
Andrea Geročová, ktorá administratívne
pomáhala občanom mesta s vypĺňaním
formulárov a dotazníkov. Mesto Svit ocenilo mladú študentku poďakovaním za poskytnutie tejto obetavej a nezištnej pomoci
v prospech iných.
red

V SKRATKE
Výmena vykurovacích telies
v byte
V prípade výmeny radiátorov v byte,
či už ide o poruchu alebo o estetické
hľadisko, je potrebné túto skutočnosť
vopred nahlásiť správcovi Vášho bytového domu. Jednak ide o zásah do
vykurovacieho systému a zároveň je
nutné premontovať pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov na nové
radiátory. Akékoľvek zásahy do systému
ústredného vykurovania môžu realizovať
len odborní pracovníci poverení správcom. Odporúčame namontovať radiátor
s rovnakým, resp. približne rovnakým
tepelným výkonom ako bol pôvodný.
V opačnom prípade môže dôjsť k narušeniu hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy a dodávka tepla v bytovom
dome nebude dostatočná. Najvhodnejší
čas takejto výmeny, samozrejme ak nejde o poruchu, je obdobie mimo vykurovacej sezóny.
Bytový podnik Svit

MOM Chemosvit
je stále k dispozícii
Mobilné odberové miesto je otvorené:

Pondelok - piatok

8.00 -16.00 hod.

(posledný odber o 15.45 hod.)
Ceny:

antigénový test - 8 €

(zamestnanci skupiny
Chemosvit a Finchem - 6 €)

PCR test - 55 €

(zamestnanci skupiny
Chemosvit a Finchem - 40 €)

O Svite natočili
zaujímavú reportáž
Verejnoprávna televízia RTVS vysielala vo svojom programe reláciu Slovensko
v obrazoch, ktorej obsahom je ukázať
divákom zaujímavé pamiatky, mestá,
osobnosti alebo aj významné udalosti.
A v súvislosti s tým prišla RTVS s myšlienkou natočenia televíznej reportáže
o našom baťovskom meste Svit, ktoré aj
napriek svojej rozlohe a krátkej histórii je
naozaj výnimočné. Oslovili primátorku
mesta Ing. Dášu Vojsovičovú, ktorá tento nápad uvítala. A tak vznikla televízna
reportáž, v ktorej mesto Svit od samotného vzniku divákom predstavili - Mgr.
Daniela Šipošová - vedúca Mestskej knižnice vo Svite, Vladimír Vlha - absolvent
Baťovej školy práce a Ing. Dáša Vojsovičová primátorka mesta. Dokument, ktorý
predstavuje Svit si pozrite na:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14130/296010#516
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Učitelia Spojenej školy Mierová
navštívili Barcelonu

lentovaných študentov našich škôl.
Súčasťou rumunského projektového
tímu je pedagogička Alina Maria Mirica,
expertka na vzdelávanie talentovaných študentov, ktorá nám výzvy a špecifiká vzdelávania nadaných detí prezentovala prakticky
i teoreticky na pozadí neurovedy, špecifík
fungovania mozgu i efektívnosti vzdelávania dnešnej generácie detí a mládeže. Bolo
to pre nás všetkých veľmi obohacujúce. Zároveň sme boli vďační za možnosť bližšieho
spoznania i detailného naplánovania našich
spoločných aktivít tohto i nasledujúcich
dvoch rokov. Táto mobilita bola výborným
štartom, už teraz sa tešíme na ďalšiu. V máji
nás čaká Turecko.
Ing. Elena Berezovskijová

V minulom školskom roku bol našej škole schválený projekt Erasmus+
s názvom BE GIFTED alebo BYŤ TALENTOVANÝ. Zahraničnými partnermi,
s ktorými máme možnosť vymieňať si skúsenosti z danej problematiky,
pracovať na obohacovaní slovnej zásoby anglického jazyka, ale aj osobne
sa spoznať sú tentokrát žiaci a pedagógovia zo škôl v Taliansku, Turecku,
Rumunsku a Španielsku.
V dňoch 16. – 20. novembra 2021 sa stala
španielska Barcelona miestom prvej mobility určenej pre učiteľov zapojených do projektu. Keďže sme pred rokom kvôli pandémii covidu boli nútení všetky naplánované
aktivity a stretnutia v roku organizovať len
v online priestore, toto stretnutie bolo pre
všetkých výnimočné. Našou hostiteľskou

školou bola škola Escola Turbula, kde nás
riaditeľ Jorge Garcia Olba veľmi milo privítal.
Taktiež sme absolvovali aj oficiálne stretnutie s pani primátorkou mestskej časti Sant
Adriade Besos, kde táto škola sídli – s pani
Filo Cañette Carrilo. Tá vo svojom príhovore veľmi ocenila význam a dôležitosť nášho
projektu zameraného práve na podporu ta-

Predškoláci v projekte„Najmladší v pohybe“ získali aj medaily
Do športových aktivít projektu „Najmladší v pohybe“ sa zapojilo až
110 predškolákov zo štyroch miestnych materských škôl - Materskej školy
Mierová, Materskej školy sv. Gianny Berettovej Mollovej, Súkromnej
materskej školy Kidsfun Chalúpka a Materskej školy Pod Skalkou.
V rámci tohto projektu najmladší športovci
predškolského veku v priebehu septembra až
októbra, počas štyroch niekoľkohodinových
stretnutí postupne nadobúdali základné
hokejbalové zručnosti. Tie si v záverečnom,
štvrtom stretnutí zopakovali. Od dôležitej
rozcvičky, základného postavenia hráčov na
modrých čiarach s hokejbalovým pozdravom, cez tzv. miešanie s loptičkou, prihráv-
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kami, streľbou na bránu, až po samotnú hru
jednotlivých družstiev a nácvikom svojich
tímových pokrikov. Deti svoje nadobudnuté
vedomosti predvádzali s nadšením, s úsmevom a veľkou snahou ukázať čo najlepší výkon, za čo v závere stretnutia boli zaslúžene
odmenení zlatými medailami, hokejbalovými
loptičkami a športovými vakmi.
Cieľom iniciatívy „Najmladší v pohybe“

Tím učiteľov Spojenej školy s riaditeľom
školy a primátorkou mestskej časti
bolo prostredníctvom športu už u detí predškolského veku vybudovať pozitívny vzťah
k pohybovej aktivite a dosiahnuť u nich radosť z pohybu s nadobudnutím základov
k zmysluplnému využívaniu voľného času.
Veríme, že sa nám to aspoň z časti podarilo dosiahnuť. Deti si počas stretnutí pohyb
užívali, radi sa zoznamovali s novými aktivitami, jednotlivými cvičeniami a ich opakovaním sa snažili zlepšovať sa a nadobúdať
nové zručnosti, tešiac sa na nasledujúce
stretnutia s nami.
Na tento projekt by sme radi nadviazali
i ďalšími klubovými aktivitami s ponukou
obdobných stretnutí pre zapojené materské
školy, ako i ponukou tréningového procesu
pre malých predškolákov oslovením rodičov, ktorý by sme realizovali v priestoroch
telocvične už začiatkom roka 2022, podľa
možností v rámci pandemických opatrení.
Chceme vyjadriť poďakovanie poslancom
a vedeniu Prešovského samosprávneho
kraja za prejavenú dôveru nášmu mládežníckemu športovému klubu a za poskytnutú
finančnú podporu, vďaka ktorej sme mohli
tento pekný projekt zrealizovať a dostať tak
do pohybu našich predškolákov.
PhDr. Ladislav Kalasz

PROJEKT PODPORENÝ Z ROZPOČTU
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
Na 31. riadnom riadnom rokovaní Mestského zastupiteľstva Svit sa poslanci stretli
vo štvrtok 18. novembra. Vzhľadom na
rapídne sa zhoršujúcu situáciu s koronavírsom sa rokovalo netradičnou formou,
kombinovane online a osobne. Na programe bolo 21 bodov. Úvod patril ako zvyčajne stavu o plnení uznesení a správe
o výsledkoch kontrol, ktoré predniesla
hlavná kontrolórka mesta Ing. Drahomíra
Polovková. Pri správe o kontrole stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok
a poplatkov Mesta Svit v roku 2020 skonštatovala, že v porovnaní z rokom 2019 sa
zvýšili nedoplatky na daniach a poplatkoch.
Porovnala nedoplatky daní za nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva a poplatky za komunálny
odpad a drobné st. odpady, ktoré sa zvýšili.
Odpoveď na interpeláciu poslanca I. Zimu
mu bola zaslaná písomne a je uverejnená
na www.svit.sk (mesto/mestske-zastupitelstvo/dokumenty-msz/interpelacie-poslancov). I. Zima poďakoval za odpoveď a dodal,
aby bol pred budovu MsÚ pridaný jeden
stojan na bicykle.

Financie
• Poslanecký zbor vzal na vedomie Informáciu o hospodárení Mesta Svit za obdobie
1-9/ 2021.
• Schválené boli dve úpravy rozpočtu týkajúce sa Spojenej školy Mierová a Centra voľného času.
• Poslanci sa zhodli aj na zakúpení úžitkového vozidla do 3,5 t pre potreby mesta,
ale najmä Oddelenia investičných činností,
územného plánovania a životného prostredia, rozpočtovým opatrením č. 34/2021 vo
výške 4 700,- €.

Majetkovoprávne záležitosti
• Poslanci schválili prenájmy nebytových
priestorov na rok 2022 ako prípady hodné
osobitného zreteľa vo výške 1,- €/predmet
nájmu/rok v budove zdravotného strediska
pre: OZ Familiaris, Športový klub HORAL –
ALTO Slovakia, O.Z. ROZPUK, Mládežnícky
n 2. novembra v neskorých nočných hodinách kontaktovala hliadku osoba, ktorá
uviedla, že z detského ihriska na ul. Novej
počuť hlasný spev a hluk. Hliadka po príchode na miesto identifikovala osobu, zjavne
pod vplyvom alkoholu, ktorá sa správala
hlučne. Keďže došlo k rušeniu nočného kľudu, hliadka tento priestupok riešila na mieste v súlade so zákonom.
n 5. novembra hliadka MsP prijala telefonický oznam o voľne pohybujúcom sa psovi
v časti Pod Skalkou a po príchode na miesto
zistila ubehnutého psa, v ktorého blízkosti
sa už nachádzal aj majiteľ. Keďže sa majiteľ
dopustil priestupku proti VZN č. 8/2018,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov na území mesta Svit, tento priestupok bol riešený na mieste.
n 6. novembra bola MsP telefonicky nahlásená osoba ležiaca na chodníku v blízkosti
hlavnej pošty. Hliadka sa okamžite dostavila
ROČNÍK XX. - DECEMBER 2021

Z rokovania zastupiteľstva
hokejbalový klub, MHbK Lords Ball. Ďalej
boli schválené prenájmy za rovnakých podmienok: priestory v plavárni pre OZ Gymnasticko-plavecký oddiel Svit a prenájmy
nebytových priestorov v Dome kultúry vo
Svite pre Folklórny súbor Jánošík Svit, Detský famózny svet, Ľudovú hudbu Bystrianka
a Dychovú hudbu Sviťanka. Ďalšie prenájmy
iných nebytových priestorov boli schválené
pre: Basketbalový klub mládeže, Úniu žien
Slovenska ZO Svit, Úniu žien Slovenska
- ZO Svit Pod Skalkou.

Rôzne
• Poslanci zvolili Máriu Jalovičiarovú (kultúrno-výchovný referát) za novú členku Komisie školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálnej.

Interpelácie
• E. Cetl predniesol dve interpelácie:
- opýtal sa, aký je výstup a navrhnuté opatrenia z vypracovaného svetelno-technického auditu systému verejného osvetlenia
v meste z roku 2020 a či sú jednotlivé opatrenia plnené v priebehu roku 2021 resp. boli
zakomponované do rozpočtu?
- Opýtal sa na diagnostiku verejného osvetlenia za účasti TS zo septembra 2021, na
výstup z nej, navrhnuté opatrenia pre odstránenie porúch, aké sú poruchy a v akom
rozsahu, či sú odstránenia závad zakomponované do rozpočtu pre rok 2022, ak áno
ako a či majú TS vypracovaný harmonogram
údržby a opráv na úseku verejného osvetlenia. Odpoveď bude doručená písomne
a následne uverejnená.

Diskusia
• M. Šramková opäť apelovala na zamedzenie pohybu cyklistov a kolobežkárov na
chodníkoch v meste, pretože jazdia rýchlo
a je to nebezpečné. M. Klimko (náčelník
MsP) odpovedal, že hliadky MsP vykonáva-

jú zvýšené kontroly, no je to ťažko kontrolovateľné. Je možné kontrolovať most na
ul. Jilemnického, most pri Svitpacku a narušitelia sú upozorňovaní aj na mestských
chodníkoch. D. Vojsovičová skonštatovala,
že sa tento problém bude riešiť aj v rámci
úradu. Vzhľadom na to, že sa končí obdobie
používania bicyklov a kolobežiek, do jari
bude dostatočný priestor na prijatie vhodných opatrení po rokovaniach s MsP. I. Zima
apeloval na všetkých vodičov motorových
vozidiel, aby brali väčší ohľad na cyklistov
a kolobežkárov, potom budú menej vytlačení na chodníky.
• D. Vojsovičová informovala, že pre neustále sa zhoršujúcu situáciu s pandémiou boli
zrušené všetky plánované kultúrne podujatia do odvolania. Ak bude situácia lepšia, je
pripravený program na jednotlivé adventné
nedele. Je aj cieľom, aby došlo k zníženiu
počtu nakazených. Keďže sa to šíri hlavne
medzi deťmi, mesto nebude podporovať
stretávanie sa a vyzývať k nemu. V prípade,
že sa situácia zlepší, zorganizujú sa pripravené podujatia. Poďakovala sa poslancom
aj hosťom za účasť a za zvládnutie pripojenia sa k rokovaniu MsZ. Poďakovala tiež
Ing. S. Pjatákovi, za zabezpečenie bezproblémového napojenia. Povedala, že ďalšie
MsZ sa bude konať 16. decembra 2021.
V rámci tohto zasadnutia sa bude môcť
ukončiť rozpočtový rok 2021 a budú sa
môcť prijať nové rozpočtové opatrenia na
r. 2022.
Radi by sme Vás informovali, že priestor
v novinách venovaný rokovaniam mestského
zastupiteľstva je z kapacitných dôvodov limitovaný. Tento výpis má výlučne informačný
charakter a detaily o jednotlivých bodoch rokovania nájdete na www.svit.sk.

Daniela Virostko

Mestská polícia Svit informuje
na miesto, kde identifikovala osobu. Bolo
zistené, že sa jedná o muža, ktorý pri chôdzi
spadol na zem. Keďže mal na tvári viditeľné
drobné poranenia, hliadka privolala RZP,
ktorá muža na mieste ošetrila.
Hliadky MsP v novembri riešili rušenie
nočného kľudu celkovo v 18 prípadoch. Ďalej hliadky MsP odchytili celkovo 4 ubehnutých psov. Zvieratá boli preverené pomocou
čítačky čipov, ich majitelia boli kontaktovaní a keďže sa dopustili priestupku tým, že
nezabránili voľnému pohybu svojho psa,
dopustili sa priestupku. Hliadky v novembri
zistili 6 skládok stavebného a iného odpadu.
Následným šetrením aj s pomocou kamerového systému boli zistení a identifikovaní

pôvodcovia skládok a skládky boli odstránené na náklady pôvodcu.
V predvianočný čas žiada Mestská polícia o zvýšenú pozornosť voči nástrahám,
ktorým sú vystavení v tomto období hlavne
seniori. Keďže vianočný čas je o emóciách,
pocitoch, láske či harmónii, podvodníkom
toto obdobie hrá do karát. Prosíme, buďme
všímaví, zaujímajme sa o osamelé osoby
v našom okolí.
„Milí seniori, chráňte seba a svoj majetok a buďte o krok vpred pred podvodníkmi. Overte si podozrivé praktiky podvodníkov na našej linke 0905 636 715 alebo na
linke 158. Sme tu pre Vás nonstop!“
Mgr. Erika Danková
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Dňa 22. novembra 2021 sme sa navždy
rozlúčili s našou mamkou, babkou,
prababkou, sestrou a švagrinou

Dňa 6. novembra 2021 sme sa so žiaľom
v srdci rozlúčili s mojim manželom, našim
ockom, dedkom, svokrom, bratom a švagrom

ANNOU GEMZOVOU,

Rudolfom Škovirom,

ktorá nás opustila po dlhej a ťažkej chorobe
17. novembra 2021 vo veku nedožitých
81 rokov. Ďakujeme pánovi kaplánovi
Mgr. Miroslavovi Rožekovi, organistovi
Mgr. Petrovi Čapóovi a pani Ľube Jančíkovej
vedúcej Pohrebných a cintorínskych služieb
za dôstojnú rozlúčku. Všetkým, ktorí sa
zúčastnili pohrebu, ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.

ktorý nás navždy opustil 3. novembra 2021
vo veku 77 rokov.

Mgr. Slavomírom Benešom.

s Vašim blízkym môžete riešiť

Poďakovanie patrí tiež polícii vo Svite,
ktorá v rámci svojich povinností riešila
tento prípad, za ich veľmi citlivý a ľudský
prístup k danej situácii. Vďační sme všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom snažili
zmierniť našu bolesť. Máme okolo seba veľa
dobrých ľudí – všetkým srdečná vďaka.

na non-stop tel. kontakte

0905 253 412.

S láskou a úctou spomínajú
manžel, dcéra s rodinou.

Smútiaca rodina.

s vybavením poslednej rozlúčky

Pohrebných služieb Svit

Helena Tokárová

Ďakujem za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.

všetky náležitosti súvisiace

so zamestnancom

Dňa 25. decembra 2021 uplynie rok, čo nás
opustila naša mamka, babka a prababka

Ďakujeme pánovi kaplánovi, organistovi,
Pohrebným a cintorínskym službám,
DH Sviťanka a všetkým Vám za dôstojnú
rozlúčku.

Chceme vyjadriť poďakovanie
vedúcej Pohrebných služieb
pani Jančíkovej za veľmi dôstojnú
rozlúčku s našim drahým synom

Vážení občania,

Túžba po živote sa skončila,
stratili sme jej prítomnosť, jej hlas, jej vôňu,
ale to čo sme sa od nej naučili,
to nikdy nestratíme.

Zlomení rodičia M. a P. Beneš

Lúčim sa s Vami moji milí,
ruky stisk dnes už Vám nemôžem dať.
Srdce mi dotĺklo, odišli sily,
lúčim sa s každým, kto ma mal rád.
S ľútosťou a bolesťou v srdci oznamujeme, že
nás dňa 7. decembra 2021 navždy opustil, vo
veku 88 rokov, manžel, otec,
dedko a pradedko

Štefan Virostko.
Týmto sa zároveň chceme zo srdca pekne
poďakovať za veľmi dôstojnú rozlúčku otcovi
Marekovi Kaľatovi, otcovi Martinovi Snakovi
a vedúcej Pohrebných a cintorínskych služieb
pani Ľubke Jančíkovej.

LINKA POMOCI A SLUŽBA MESTA - NÁKUP DOMOV JE TU ZNOVA PRE VÁS
Vzhľadom na aktuálne platný lockdown a šírenie korona vírusu, mesto Svit za súčinnosti Centra voľného času
opätovne zriadilo LINKU POMOCI v záujme poskytnúť pomoc seniorom, jednotlivcom a rodinám v karanténe.
Prostredníctvom tejto linky je zabezpečovaná služba „Nákup domov“.
Prostredníctvom Linky pomoci si môžete objednať nákup potravín, drogérie, či liekov, ktorý Vám bude následne
doručený prostredníctvom Centra voľného času Svit priamo domov.

Linku pomoci môžu využiť:

• seniori nad 65 rokov, imobilní občania (bez obmedzenia veku), občania so závažným ochorením alebo
		 iným vážnym obmedzením
• rodiny, alebo jednotlivci ktorí sa ocitli v karanténe, alebo im nákup neumožňuje ich zdravotný stav
•
•
•
		
•
•
•
•
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NÁKUP ZÁKLADNÝCH POTRAVÍN, DROGÉRIE A LIEKOV si môžete dohodnúť:

v dňoch pondelok až piatok - v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod.
na tel. č. +421 908 674 179
v stanovenom čase občan na niektorom z uvedených kontaktov nahlási svoje meno, adresu, telefónne
číslo a zoznam potravín, drogérie a liekov, ktoré požaduje nakúpiť
občan môže túto službu využiť maximálne dvakrát do týždňa
platba za nákup je možná len v hotovosti, bez poplatkov za dovoz
distribúcia nákupov bude prebiehať v dňoch utorok a štvrtok, v čase od 13.00 hod.
pri preberaní donášky musí mať občan nasadený respirátor a pripravenú sumu za nákup		
red
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

Násilie páchané na ženách
sa týka nás všetkých!

(Nie) som obetou násilia?! Násilie na ženách je porušenie ľudských práv
a forma diskriminácie žien. Sú to všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú,
ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote. Násilie na ženách postihuje ženy všetkých kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín.
NÁSILIE NA ŽENÁCH sa najčastejšie vyskytuje v rodinách a partnerských vzťahoch.
Je oveľa pravdepodobnejšie, že sa žena stane obeťou násilia partnera, než že sa stane
obeťou prepadnutia na ulici.
NÁSILIE NIE JE KONFLIKT! V konflikte sa
stretnú rovnocenné strany. Násilie je, keď
jedna strana zneužije prevahu sily a moci
nad druhou stranou. Pre násilie je typické
nemenné rozdelenie rolí (agresor je dominantný).
Násilie je opakované a dlhodobé tzv. „kruh násilia“

ýž d

ä ti e

ran
» Popie ie » Nap
e
n

ýbuch » Medové t
»V

Rozpoznanie násilia
Žena, obeť domáceho násilia je málokedy vystavená výhradne jednej forme násilia.
V odborných kruhoch sa v súvislosti s domácim násilím hovorí o piatich základných
formách násilia.
Fyzické násilie môže mať široké spektrum intenzity. Fyzické násilie nie je len bitie, údery, fackovanie, kopanie, ale i sácanie,
ťahanie za vlasy, odopieranie jedla, spánku
a iné. S telesným násilím sa často spája i ničenie majetku, s následkom ohrozenia zdravia a života ženy.
Psychické násilie zahŕňa citové a slovné
týranie, žena ho pociťuje ako ničenie pocitu vlastnej hodnoty a psychického zdravia.
Patrí sem zosmiešňovanie doma i na verejnosti, urážlivé poznámky o výzore alebo
charaktere, osočovanie a výbuchy zlosti.
Sexualizované násilie zahŕňa všetky sexuálne činy, ktoré sú žene nanútené. Je
aktom agresie a zneužitia moci, a nie výsledkom nekontrolovateľných sexuálnych
pudov.
Sociálne násilie má za cieľ ženu izolovať
od spoločnosti a získať nad ňou kontrolu.
K jeho formám patrí bránenie stretávať sa
s rodinou, priateľmi a priateľkami, zamykanie v domácnosti, odhlásenie telefónu, sledovanie telefonátov, emailov, zakazovanie
používať auto a podobné.
Ekonomické násilie znamená nerovnováhu v prístupe k finančným zdrojom
a využívanie silnejšej ekonomickej pozície. Patrí sem neprispievanie a odmietanie
podieľať sa finančne na chode domácnosti
a starostlivosti o deti, odopieranie prístupu
k spoločnému účtu, bránenie vo vykonávaROČNÍK XX. - DECEMBER 2021

ní zamestnania, utajovanie príjmov alebo
výdavkov a iné.

Ak vy sama prežívate násilie
n Pamätajte si, že to nie je vaša vina. Za násilie je zodpovedný ten, kto ho pácha.
n Násilie neprestane samo, nečakajte, až to
bude horšie. Prelomte mlčanie, povedzte
to niekomu, komu dôverujete.
n Existujú ľudia, ktorí vám pomôžu a podporia vás pri premene vášho života.
n Máte právo na život bez násilia – nikto
nemá právo týrať vás.

Trestnoprávna
rovina násilia
n Každá forma násilia, vrátane vyhrážok, je
protiprávna.
n Trestné oznámenie môže byť podané
písomne alebo ústne do zápisnice, na
ktoromkoľvek útvare policajného zboru
alebo na prokuratúre.
n Polícia môže vstúpiť do bytu, ak sú ohrozené životy a zdravie, ak hrozí závažná
škoda, ak vec neznesie odklad.
n Polícia môže zaistiť osobu, ktorá svojím
konaním bezprostredne ohrozuje život,
zdravie alebo majetok a navrhnúť ďalšie
opatrenia.
n Polícia má oprávnenie vykázať násilníka
zo spoločného obydlia a zakázať vstup až
na 14 dní.
n Trestné oznámenie nemusíte podať
bezprostredne po útoku. Nehovorte iba
o poslednom útoku, skúste si spomenúť
na čo najviac násilných útokov alebo
iných skutkov, na ich miesto, čas a prípadných svedkov.

Obeť násilia a polícia
Obete násilia sa najčastejšie obracajú na
políciu telefonicky na linku 158 alebo osobne urobia oznámenie na útvare policajného
zboru.

Postup polície po telefonickom
oznámení na linku 158
n vyslanie hliadky na miesto a preverenie
oznámenia na mieste,
n vykonanie služobného zákroku,
n prípadné využitie oprávnení podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore,
n v prípade podozrenia z priestupku – policajt zadokumentuje priestupok,
n v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu bude na miesto vyslaná výjazdová skupina (vyšetrovateľ PZ – vyšetro-

vanie, poverený príslušník PZ – skrátené
vyšetrovanie).

Postup polície po prijatí
trestného oznámenia
n obhliadka miesta činu,
n prehliadka tela a obdobné úkony (podľa
potreby a konkrétnej situácie),
n výsluch svedka – poškodeného, obvineného a svedkov,
n zabezpečenie listinných dôkazov, lekárskych správ a znaleckých posudkov.

Poškodený
n orgány činné v trestnom konaní (policajt
a prokurátor) a súd sú povinní poučiť poškodeného o jeho právach a poskytnúť
mu plnú možnosť na ich uplatnenie,
n poškodený v trestnom konaní sa môže
dať zastupovať splnomocnencom, poškodený má tiež právo, aby ho na úkony
trestného konania sprevádzal dôverník.

Obeť trestného činu
n Národná rada Slovenskej republiky
prijala zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný od
1. 1. 2018),
n základné informácie pre obete trestných
činov a register subjektov poskytujúcich pomoc sú zverejnené na webovej
stránke Ministerstva pravodlivosti SR
www.justice.gov.sk,
n tieto informácie (v ústnej a písomnej forme) poskytne obeti pri prvom kontakte
aj policajt alebo prokurátor.

Skončenie vyšetrovania
n ak policajt považuje vyšetrovanie alebo
skrátené vyšetrovanie za skončené a jeho
výsledky za postačujúce na podanie návrhu na obžalobu alebo na iné rozhodnutie,
umožní obvinenému, obhajcovi, poškodenému v primeranej lehote preštudovať
spisy a podať návrhy na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania
(týchto práv sa môžu tieto osoby výslovne vzdať, o čom musia byť poučené,
n návrh na doplnenie vyšetrovania alebo
skráteného vyšetrovania môže policajt
odmietnuť, ak ho nepovažuje za potrebný.

Ak vy alebo niekto vo
vašom okolí potrebujete
pomoc
Ak viete o tom, že vo vašom okolí dochádza k násiliu, volajte políciu č. 158.
Oznámenie môžete urobiť aj anonymne
na prokuratúre, súde alebo príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny.
Sociálne, právne a psychologické poradenstvo obetiam domáceho násilia, asistenciu a pomoc poskytujú i občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia
sociálnych služieb.
Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212.
Ministerstvo vnútra SR I Prezídium
Policajného zboru I 2021
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„Ježiš sa rodí
do jasiel...“
Vždy, keď si kupujeme nejakú vec, môže
k nej patriť aj príslušná výbava. Výbava môže
byť štandardná alebo nadštandardná. Všetci
vieme, že sa za nadštandardnú pripláca. Tak
je to aj s dovolenkou. K pobytu patria služby
štandardné a ak si ich chce niekto rozšíriť na
nadštandardné, musí si priplatiť.
Charakteristickou črtou Vianoc sú betlehemské jasle a v nich jednoducho zavinuté
Dieťa Ježiš. Jasle nepatria k štandardu ľudského života a už vôbec nie k nadštandardu.

„Pokoj ľuďom
dobrej vôle“
„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“ je chorál, ktorý podľa záznamu evanjelistu Lukáša spieval zbor

„Láska
je vždy správne
mierená“
Iste mi dáte za pravdu, že Vianoce sú najkrajším časom v roku, nielen pre výzdobu
miest a obydlí. Ale je to čas, kedy človek sa
môže stať viac ako inokedy predtým darcom, alebo môže byť aj obdarovaný darmi.
Aké sú naše predstavy o daroch? Hoc
neraz mávame vysoké ciele, je dôležité nezabudnúť, že podstatný nie je dar, ale darca
a jeho úmysel s akým ten dar chcel darovať.
Istý príbeh od známeho autora hovorí
takto:
Dievčatko chystalo vianočný darček. Balilo škatuľu do veľmi drahého zlatého pa-
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Jasle patria do výbavy maštale pre hospodárske zvieratá.
Ak sa Dieťa Ježiš ocitlo v takýchto jasliach, tak ide o stav núdze. Aká to symbolika!
Ježiš z Nazaretu sa rodí do jasieľ. Tým dáva
najavo, že si nechce nadštandardne užívať
výhody tohto sveta, ale prišiel preto, aby sa
venoval najmä núdznym. „Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť
a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“ (Mt 20, 28)
Najväčšou núdzou v živote človeka je
hriech. Mesiáš prichádza na svet práve kvôli
hriešnikom: „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ (Mk 2, 17)
Náš život v súčasnosti predstavuje stav

núdze a obmedzenia. To všetko kvôli pandemickej situácii. Aj v tejto dobe je Ježiš
s nami. Prišiel kvôli nám, aby nám povedal,
že nám prináša slovo spásy; že on jediný
môže oslobodiť hriešnikov a ukázať im Božie kráľovstvo.
Pokúsme sa aj napriek tejto pandémii
uvidieť toto Svetlo v betlehemských jasliach! Ono sa rodí v pokore, v jednoduchosti, ale prináša bohaté posolstvo, ktoré presahuje rámec a všetky štandardy tohto sveta.
Prajeme všetkým, aby toto tajomstvo
Vianoc prežili v hĺbke svojho srdca.
Štefan Vitko, farár
Milan Kačaljak, kaplán
Miroslav Rožek, kaplán

anjelov na poliach pri Betleheme po tom,
keď Boží posol oznámil pastierom narodenie Spasiteľa. Pri každom túžobne očakávanom narodení je medzi čakajúcimi mnoho
radosti vo chvíli, keď sa očakávanie naplní.
Pozná to každá rodina, každá mama a otec
i všetci, ktorí sú vôkol nich. Vo Vianociach
má zázrak života a jeho zrodenia svoje svia-

točné vyjadrenie. Vianoce umocňujú našu
pokoru pred mocou Stvoriteľa zdôraznením
narodenia Božieho dieťaťa, inkarnácie Krista. Sviatočné dni môžu a majú byť naplnené radosťou a z nej vyvierajúcim pokojom.
Pokoj a radosť prajem všetkým, ktorí chcú
prežiť požehnané sviatočné dni.
Daniel Midriak, ev. farár

piera. Použilo zbytočne veľa papiera, stuhy
aj ozdobných ružíc. „Čo to robíš?“ spýtal sa
príkro otec. „Minieš všetok papier! Vieš, koľko to stojí?“ Dievčatko si škatuľu pritlačilo
k srdcu a so slzami v očiach sa utiahlo do
kúta. Na Štedrý večer pricupitalo so širokým
úsmevom na tváričke k otcovi a podalo mu
škatuľu v drahom papieri ako dar. „To je pre
teba, ocko“ zašepkala. Otec zmäkol. Bol asi
pritvrdý, veď to bol darček pre neho. Pomaly rozviazal stužku a trpezlivo rozbaľoval
zlatý papier a otvoril škatuľu. Bola prázdna! Nepríjemné prekvapenie vystupňovalo
jeho výbušnosť: „Ty si minula všetok papier
a stužky, aby si zabalila prázdnu škatuľu?!“
Dievčatku znovu slzy zaplavili oči: „Ale
ocko, škatuľa nie je prázdna, vložila som do
nej milión božtekov!“ Preto má dnes istý človek na pracovnom stole v kancelárii prázdnu škatuľu od topánok. „Veď je prázdna!“

čudujú sa všetci. A on zakaždým povie: „Nie,
nie je prázdna. Je plná lásky mojej dcéry.“
Tým najväčším darom pre nás nie sú
materiálne - pominuteľné dary, ale práve
Ježiš Kristus, ktorý sa nám sám dáva ako
ten najväčší dar Božej lásky. A jeho úmysel
je nás nielen potešiť, ale hlavne obdarovať
večnosťou.
Drahí bratia a sestry, do tohto vianočného času Vám želám vidieť pravý zmysel Vianoc - ktorý netkvie v daroch, ale v úmysle
darcu obdarovať láskou. Lebo niekedy dar
nemusí byť trefný, no láska s ktorou je dar
darovaný je vždy správne mierená.
Nech dar Božieho narodenia je pre nás
vždy pripomienkou nesmiernej lásky Boha.
Christos Raždajetsja!
Slavite jeho!
o. Martin Snak
gr.- kat. správca farnosti Svit
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Knižnica opäť bohatšia
Akvizícia knižničného fondu je najvýznamnejším faktorom pre
činnosť knižnice. Priemerné ceny kníh sa každoročne zvyšujú, preto knižnica zabezpečuje nákup predovšetkým u predajcov, ktorí jej
poskytujú zľavy a každoročne sa snaží získať financie i z grantových
programov.
V tomto roku sme boli so svojou žiadosťou o dotáciu úspešní
a získali sme z Fondu na podporu umenia 1600 eur na nákup nových
kníh. Pri výbere literatúry sme sa zamerali na knihy pre deti od kvalitných svetových i slovenských autorov, pre dospelých sme vybrali
novinky beletrie na trhu i žiadané populárno-náučné tituly. Fond
náučnej literatúry sme doplnili o najnovšie knihy o Baťovcoch, keďže sa dlhodobo snažíme zhromažďovať všetky informácie o zakladateľoch nášho mesta. Financie z dotácie sme použili na nákup kníh
nielen do centrálnej knižnice, ale i do pobočky Pod Skalkou, v ktorej
sa činnosť neustále zlepšuje a rozvíja. Knižničný fond sme doplnili
o 181 zväzkov kníh a dúfame, že všetky tituly potešia našich
čitateľov.				
Mgr. Daniela Šipošová

Mesto ponúka občanom novú službu:

SOS zariadenie SeniAngel
Mestský úrad Svit ponúka obyvateľom mesta službu SOS tlačidla. Ide
o službu, ktorá je primárne určené pre seniorov a osamelé osoby, pretože
im dodáva určitú istotu včasnej pomoci. Uplatnenie však nájde aj u osôb
telesne alebo zdravotne postihnutých.

Ako to funguje?
SOS tlačidlo je vlastne malé elektronické
zariadenie so SIM kartou, ktorá je prostredníctvom GPS lokalizácie pripojená na pult
ochrany. V našom meste bude osoba, ktorá
sa rozhodne toto zariadenie používať napojená touto SIM kartou na pult ochrany Mestskej polície Svit (MsP).
V prípade ohrozenia alebo potreby, keď
osoba stlačí SOS tlačidlo, príslušníci MsP Svit
dostanú upozornenie a bezodkladne kontaktujú, alebo preveria stav klienta. Mestská
polícia dokáže pomocou tohto SOS zariadenia podľa GPS lokalizácie okamžite lokalizovať osobu a okamžite pomôcť. Taktiež
je možné sledovať on-line stav tlačidla, ako
napríklad stav nabitia batérie SOS zariadenia u klienta.
Skúšobnú prevádzku zariadenia a ponúkanej služby Mestský úrad v spolupráci
s mestskou políciou spustili už v máji 2020.
Služba sa osvedčila a ukázala sa ako na obsluhu nenáročný a efektívny spôsob pomoci
osamelým obyvateľom.
V súčasnosti bude na systém pomoci naROČNÍK XX. - DECEMBER 2021

pojené aj zariadenie pre seniorov ZOS Svit,
ktorého zriaďovateľom je Mesto Svit a bude
slúžiť zdravotnému personálu na pomoc
počas nočných služieb v prípade nutnosti
pomoci pri neočakávaných zdravotných
komplikáciách klientov, alebo iných nepredvídateľných situáciách v zariadení.

cie v núdzových situáciách budú hradené
mestom Svit a pre obyvateľov mesta bude
táto službe bezplatná.
V prípade záujmu o bližšie informácie
môžete kontaktovať:
• Tel. čísle Mestskej polície Svit:

0905 636 715
• Tel. čísle Oddelenia všeobecnej vnútornej
správy a sociálnych činností MsÚ:

0908 406 178
SeniAngel obsahuje:
• prístroj SeniAngel
• príslušenstvo (praktický dobíjací stojan,
šnúrku na krk)
• zabudovanú SIM kartu
Spätné volanie. Na zariadenie sa
dovoláte, aj keď ho osoba neovláda.
GPS lokalizácia. Pri spustení alarmu sa
automaticky aktivuje GPS lokalizácia.
Pádový senzor. Pri páde prístroj
automaticky privolá pomoc.
Odolnosť proti vode. Zariadenie je
odolné proti striekajúcej vode.
SOS privolanie pomoci. Stačí stlačiť
tlačidlo.

Ako ho možno získať?
Služba pre občana Svitu je spoplatnená
sumou 16,50 eur/ mesačne. Táto suma zahŕňa cenu za kúpu SOS tlačidla a SIM pripojenie. Napojenie na pult ochrany Mestskej
polície Svit a s tým spojená služba asisten-

V cene služby je zahrnutá prevádzka
SIM karty. Žiadne ďalšie náklady.
Samotné zariadenie so SIM kartou
a nabíjačkou stojí 165,60 € na 12 mesiacov.
Zapojenie do systému Mestskej polície je
ZADARMO.
Daniela Virostko
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Jesenné aktivity
v Komunitnom centre Bonum

Dni sa nám skrátili, poklesli aj teploty a my sme spolu s deťmi neskorú
jeseň využili na rôzne aktivity. Posledný októbrový týždeň sme sa pripravovali na pamiatku zosnulých.
Zaobstarali sme si rôzne vetvičky ihličnanov, kvety a ďalší pomocný materiál a pustili sa do výroby vencov na pripomenutie si
Sviatku všetkých svätých. Deti si zaspomínali na svojich zosnulých príbuzných, na ich
spoločné zážitky a na to, aký boli. Úprimne

nás to dojalo. Tvorivé aktivity sa im páčili
a boli radi, že môžu skrášliť hroby svojim
príbuzným. Bol to čas sa trocha zastaviť,
spoločne zaspomínať, a uvedomiť si vzácnosť blízkych, ktorých máme ešte medzi
nami. Sme radi, že ako kolektív pracovníkov

komunitného centra sme mohli k tomu prispieť.
November sme venovali úcte k starším.
S deťmi sme sa rozprávali, prečo si starších
ľudí treba vážiť a treba sa k nim slušne správať. Spoločne sme pripravili aj balíčky pre
niekoľkých seniorov, ktorí sú nápomocní pri
aktivitách komunitného centra. Vzhľadom
k pandemickej situácii sme im ich nemohli
odovzdať spoločne, ale každému samostatne.
November je aj čas adventného obdobia, na konci ktorého sú očakávané Vianoce.
A tak sme pre deti pripravili možnosť vyrobiť si vlastnú vianočnú dekoráciu, ktorou si
môžu skrášliť svoje domácnosti. Z rôznych
materiálov a ozdôb, no najmä s veľkým nadšením a radosťou sa im to aj podarilo. Predvianočný – adventný čas tak budú môcť
začať s peknou dekoráciou a zapálenou
sviečkou.
Jeseň bola bohatá nielen svojimi farbami, ale aj rôznymi činnosťami v našom komunitnom centre. Veríme a tešíme sa tomu,
že aj my sme mohli deťom priblížiť čas jesenný, na ktorý neodmysliteľne nadväzuje
čas zimný - adventný, vianočný. Nech je pre
Vás, ale aj pre nás, čas Vianoc časom radosti,
pokoja a lásky.
Kolektív Komunitného centra Bonum Svit

Skupina lekárov posiela výzvu
obyvateľom Svitu i okolia

Členky Únie žien
pilne pripravovali
dobroty
Ako už niekoľko rokov, aj tento rok členky Základnej organizácie Únie žien Svit
prispeli svojou troškou k vianočnej atmosfére v meste. Členkám nad 65 rokov rozdali čokoládových Mikuláškov pre radosť
a opäť napiekli a pobalili približne 300 perníčkov, ktoré odovzdali Mikulášovi, aby ich
rozdelil medzi deti. Časť perníčkov bude aj
v balíčku pre seniorov a časť je určená pre
„Jarmok dobra“, ktorý organizuje mesto Svit
v spolupráci s organizáciami Mládežnícky
parlament, Rodinné centrum Ako doma,
ZO JDS, Skauti a Únia žien vo Svite.
Výbor Únie žien Svit
Inzercia:

Predám prepeličie vajíčka v cene
0,08€/ks a cestoviny (niťovky)
z prepeličích vajíčok v cene 0,6 €/100g.
Telefón: 0905 224 344
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„My, Vaši susedia, lekári, spolužiaci, príbuzní mnohých z Vás, Vás pozývame a prosíme - poďte sa dať zaočkovať, dôverujte nám. Vakcína Vás
možno neuchráni pred nákazou, no výrazne zmierni priebeh choroby
a riziko nákazy Vašich najbližších. Okrem seba tým ochránite aj tých,
ktorí sú najviac ohrození - seniorov, chronicky chorých, tehotné ženy.
Poznáte nás, stretávame sa denne v obchode, po ceste domov z práce,
keď vyzdvihujeme deti zo školy. Ak máte obavu, opýtajte sa nás. Nevysmejeme Vás, ani neponížime. Zmeniť názor nie je hanbou, hanbou je
zotrvávať v nevedomosti. Zároveň Vás prosíme o solidaritu. Čo najmenej sa stretávajte, nenechajte seniorov nakupovať, nenechávajte deti
v kolektíve bez krytých dýchacích ciest, dodržiavajte bezpečné vzdialenosti.
Sme Vaši lekári. Nechceme ďalšie obete z radov Vás - našich pacientov. Ak čo i len trochu váhate, poraďte sa s nami, je to naša práca. Ďakujeme.“
Zaočkovať sa môžete dať aj vo Svite, a to u dr. Maťašovej, dr. Bajtoša
a dr. Fathiho.
Signatári (podpísaní v.r.):
Rafik Al-Khoury, Eva Ammerová, Ivor Bajtoš, Zuzana Barboričová,
Marta Božeková, Martin Bryja, Silvia Dražilová, Ahmadullah Fathi,
Mária Frančáková, Dominika Galušová, Miroslav Hoza,
Miroslava Janowská, Anna Kubusová, Ľuba Lapšanská, Iveta Maťašová,
Ján Marcinko, Andrej Petras, František Potanko, Lenka Sako Lesná,
ChristianSchweitzer, Róbert Slivka, Katarína Šlebodová,
Ivana Švagrovská, Jozef Timkovič, Ján Hnath, Edita Pondušová,
Martina Papcúnová, Zuzana Švaňová, Dagmar Kundeková,
Helena Papcúnová, Barbora Marecová, Peter Marec
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Rodinné centrum Ako doma
bilancuje rok

Milí priatelia, dovoľte nám, aby sme Vás informovali ako sa darilo nášmu
Rodinnému centru AKO DOMA v tomto roku. Po mesiacoch, kedy bolo naše
centrum zatvorené, sa nám v lete podarilo zorganizovať 6 turnusov denných
letných táborov, burzu oblečenia, ale zase sme si aj manuálne popracovali.
Vďaka mestu Svit sa nám podarilo svojpomocne opraviť chodník, ktorým sa k nám
dostanete. Bol už v dezolátnom stave.
Mesto nám poskytlo nepotrebnú a použitú dlažbu a tu sme sa už my chytili roboty.
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli s touto prácou a chodník
konečne vyzerá tak ako má. Taktiež sme
otvorili brány centra vo veľkolepom štýle,
a to zorganizovaním kultúrno–spoločenských akcií pre rodiny s deťmi. Ako prvé sme
spolu s Bubnovou show Batida a mestom
Svit zorganizovali 3. ročník podujatia Míľa
pre mamu. Symbolickým pochodom sme
si takto uctili všetky mamy. Ďalšie naše
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podujatie bolo Deň rodiny, na ktorom sme
privítali Sokoliarov Majstra Vagana a Goliath - Šermiarsky cech mesta Poprad. Za
pomoci dievčat z firmy Little Berry sme sa
postarali o perfektný program. Ďalšie naše
podujatia sa niesli v téme Leto ako doma.
Podarilo sa nám pozvať veľa zaujímavých
umelcov pre deti. Najznámejší boli Sníček
Hugo, Dúhalka, Fidlikanti, MalinyJam, či Ujo
Ľubo. Tiež nás potešili svojim vystúpeniami
aj animátori firmy Pro Staff, či už ako Labková patrola, alebo Mickey a Minnie Mouse.
Nechýbalo ani mobilné planetárium, ktoré
navštívilo 250 detí. Na jednom z podujatí
bola aj bohatá tombola, za ktorú všetkým

čo prispeli ďakujeme. Nesmieme zabudnúť
na Cukráreň Palma, ktorá venovala prvým
200 deťom zmrzlinu zadarmo, ale aj Jadranskej zmrzline, ktorá tiež venovala zmrzlinu.
Naše podujatia prišlo podporiť približne
2 000 ľudí. Všetkými podujatiami nás sprevádzal výborný moderátor Ondrej Vnenčák
a ozvučenie zabezpečil Peter Prokop. Ako aj
minulý rok, tak aj tento nesmieme zabudnúť na našich „parťákov“ a to mládežníkov
z Mládežníckeho parlamentu mesta Svit.
Hlavným grantom bolo Ministerstvo kultúry, ktoré takto podporilo podujatia v našom
meste. Vstupné na tieto akcie bolo dobrovoľné len vďaka sponzorom: PSS stavebná
sporiteľňa, Nadácia Chemosvit, Bibiana Fafráková, Terichem Tervakoski, VSD, Embraco,
Tesco, Mesto Svit. A v neposlednom rade
teamu RC AKO DOMA, ktorý pracoval ako
usilovné včeličky, aby bolo všetko pripravené. Samozrejme ďakujeme všetkým návštevníkom našich podujatí. Uvidíme sa na
ďalších super akciách, ktoré určite v meste
ešte budeme robiť.
Eva Žoldáková
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Mesto nám zdobí nová vianočná výzdoba

V tomto roku pribudlo k pôvodným prvkom vianočného osvetlenia vo Svite 96 nových. Nové prvky ako dve
fontánky, dve 2D gule, scénka so snehuliakmi, jeleň s kočom či mnoho nových prvkov na pouličné osvetlenie
potešia obyvateľov nie len v meste, ale aj v časti Pod Skalkou.
Primátorka Ing. Dáša Vojsovičová: „Vianočná výzdoba je niečo, čo je pre nás všetkých akoby „navyše“. Je to
čosi, bez čoho síce dokážeme žiť, ale Vianoce sú najkrajší čas v roku, kedy často dokážeme pookrieť a nabrať silu
na nový rok. Preto považujem doplnenie výzdoby nášho mesta za pekné a tiež dôležité a teším sa tomu, že to
rodiny či jednotlivci určite ocenia pri prechádzkach.“						
Daniela Virostko

Klub hasičského športu Svit
zbieral prvenstvá doma i vo svete
Členovia Klubu hasičského športu Svit (KHŠ Svit) sa v roku 2021 v rámci pretekov v hasičskom športe predstavili na domácej aj medzinárodnej scéne.
Magdaléna Štinčíková sa stala celkovou
víťazkou Slovenskej ligy v behu na 60 m
cez prekážky (Spišská Nová Ves 1. miesto,
Banská Bystrica 2. miesto, Spišské Podhradie 1. miesto). Súťažila aj v Slovenskom
pohári - Popradské naháňačky: beh na
100 m cez prekážky – 1. miesto, výstup do
2. podlažia cvičnej veže – 1. miesto; Spišský
hasičský deň: beh na 100 m cez prekážky –
1. miesto, výstup do 2. podlažia cvičnej veže –
2. miesto. Mesto Svit a KHŠ Svit reprezentovala aj v Českom pohári - v behu na
100 m cez prekážky v Prahe v júli 2021 zvíťazila medzi mladšími dorastenkami.
V auguste 2021 sa zúčastnila Majstrovstiev sveta dorastencov v hasičskom športe
v chorvátskom meste Čakovec. V behu na
100 m cez prekážky dosiahla vo svojej ka-
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tegórii druhý najlepší čas 18,49 s a postúpila
do finále, v ktorom obsadila 4. miesto.
Tomáš Štinčík sa okrem svojho účinkovania v Slovenskom a Českom pohári
dorastencov úspešne predstavil aj na medzinárodnej úrovni (Popradské naháňačky: výstup do 3. podlažia cvičnej veže –
1. miesto; Spišský hasičský deň: výstup do
3. podlažia cvičnej veže – 1. miesto, beh na
100 m cez prekážky – 5. miesto; Praha: beh
na 100 m cez prekážky – 6. miesto). Na Majstrovstvách sveta dorastencov v hasičskom
športe postúpil takisto do finále behu na
100 m cez prekážky (16,38 s.), kde tretím
miestom vybojoval pre Slovensko historicky prvú medailu na majstrovstvách sveta
v individuálnej disciplíne v hasičskom
športe. Svojimi výkonmi sa už ako doras-

tenec nominoval na Majstrovstvá sveta
v hasičskom športe mužov (Karaganda,
Kazachstan, september 2021), kde ako najmladší člen slovenskej reprezentácie mužov zabehol v behu na 100 m cez prekážky najlepší čas spomedzi reprezentantov
SR 16,73 s a obsadil 29. miesto.
Touto cestou by sme radi poďakovali za
finančnú pomoc Mestu Svit, Nadácii Chemosvit a všetkým, ktorí venovali Klubu hasičského športu Svit 2 % z daní, čím podporili mladých športovcov, aby mohli rozvíjať
svoj talent v tomto športe.
Klub hasičského športu Svit
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Zhodnotenie žiackych družstiev Novembrový futbal
– SVIT 2:1 (1:1)
Nevydarený záver
v jesennej časti sezóny 2021/2022 TEPLIČKA
Starší žiaci, účastník III. ligy skupina
C, kategória U-15-VsFZ pod vedením
trénera Rastislava Medveca mužstvo
skončilo na štvrtom mieste po jesennej časti.
Jesenná časť výsledkovo: po 11 kolách
sme 6-krát vyhrali a 5-krát prehrali. Získali
sme 18 bodov zo skóre 32:30.
Mužstvo sme doplnili o 6 nových hráčov,
ktorí nemali žiadne skúsenosti s veľkým
futbalom. To sa ukázalo v prvých zápasoch,
kedy sme prehrali 8:3 v Smižanoch a doma
0:3 s FAM Poprad. Potom prišli 3 víťazné
zápasy, ktoré naznačili zlepšenie hry a chápanie herného systému. Tréningovým procesom sme sa snažili odstrániť individuálne
chyby a zlepšiť hru, hlavne v obrannej fáze,
kde sme dostávali veľa gólov. Zvyšné zápasy
ukázali zlepšenie hry, ale stále chýbalo futbalové myslenie, priestorové cítenie a tímová súdržnosť. Tieto chyby sa budeme snažiť
odstrániť počas zimnej prípravy. Dúfam, že
sa nám to podarí a v ďalšej fáze súťaže budeme bojovať o umiestnenie v prvej trojke.
Chlapcom patrí veľké poďakovanie za prístup k tréningom a zápasom.
Zostava hráčov: Samuel Silný, Ľubomír
Horňák, Stanislav Černohorský, Martin Špik,
AlexHucko, Viliam Debre, Sebastián Pecha,
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Adam Pažický, Jozef Šándor, NathanKolpaský, Marek Pecha, Nicolas Majer, Timotej Dikant, Michal Copúš, Marko Capák, TobiasHarniš. Najlepší strelec: Samuel Silný - 11 gólov.

Mladší žiaci, účastník III. ligy skupina C, kategória U-13-VsFZ pod
vedením trénera Jána Rušína mužstvo skončilo na 4. mieste po jesennej časti.

Jesenná časť výsledkovo: po 11 kolách
sme 5-krát vyhrali a 6-krát prehrali. Získali
sme 15 bodov zo skóre 39: 54.
V tejto kategórii nejde tak o výsledky,
ako o upevňovanie, tvorbu herných činností
a postupný rozvoj pohybových schopností.
Zostava hráčov: Boris Maťašovský, Marek
Kačmarčík, David Bednár, Samuel Copúš,
Alex Jína, Simon Marušák, Adrián Csémi,
Matúš Marčok, Šimon Marčok, Matúš Benko,
Stela Medvecová, Martina Lukáčová, Nikola
Galová, Viktória Bangová, Nikolas Budzák,
Gabriel Budzák, Pavol Jurčo, Šimon Neuwirth. Najlepší strelec: Alex Jína - 17 gólov.
Tréneri ďakujú aj všetkým rodičom za
podporu svojich detí v najmasovejšom
športe - vo futbale.
M. Krišanda

V poslednom zápase jesennej časti 5. ligy
naši futbalisti vycestovali do Tepličky. Už
v 3. minúte otvoril skóre zápasu M. Jína
a zdalo sa, že zápas sa bude vyvíjať podľa
predpokladov. Malé ihrisko a nerovný terén však neumožnili mužstvám produkovať
kombinačnú hru a stretnutie sa zmenilo
na množstvo súbojov a kopu nepresností.
Domáci vyrovnali v 34. minúte, keď využili
hneď svoju prvú príležitosť. V 2. polčase si
naši futbalisti vypracovali tri čisté príležitosti, ktoré však nevyužili. Kľúčovým bol
únik Hurčalu, ktorý sám pred brankárom
poslal loptu tesne vedľa. Desať minút pred
koncom nepresný rozhodca nepotrestal domácim ruku v pokutovom území. Päť minút
pred koncom domáci strhli vedenie na svoju stranu a vybojovali si tak cenné 3 body.
Naši futbalisti po tejto strate klesli v tabuľke
5. ligy na 4. miesto so stratou 6 bodov na vedúcu Ľubicu.

DORASTENCI NA ČELE

Svit – Krompachy 5:0, góly: Jína 2, Křeš,
Mário Klein a Andráš po jednom.
Vikartovce – Svit 1:8, góly: Jína 3, Mário
Klein, Medvec po 2, Masloviak 1.
Svit – Smižany 6:1, góly: Mário Klein 3,
Medvec 2 a Švagerko 1.
Kežmarok – Svit 0:9, góly: Ridilla a Mário
Klein po 3, Jína 2, Medvec 1.
Svit – Spišské Podhradie 0:1
Hranovnica – Svit 1:3, góly: Jína 2, Ridilla 1.
Svit – Spišská Stará Ves 7:2, góly: Mário
Klein, Medvec a Masloviak po 2, Lašan 1.
Harichovce – Svit 4:8, góly: Mário Klein 5,
Jína 2, Ridilla 1.
Svit – Ľubica 3:0, góly: Jína, Mário Klein
a Kušnirák po 1.
Dorastenci skončili po jeseni na 1. mieste
so ziskom 36 bodov pred Spišským Podhradím a Jamníkom. Kolektív trénerov Marcela
Pekarčíka a Ivana Barabasa vyhral 12 zápasov, prehral jeden zápas s 2. mužstvom tabuľky Sp. Podhradím. Z mužstva pravidelne
nastupoval za A mužstvo Jína, ďalší dvaja
hráči Ridilla a Klein hrávali v A mužstve v závere jesene.
M. Krišanda
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Basketbalisti Svitu sa postupne
dostávajú z výsledkovej krízy
Basketbalisti Iskry Svit majú za sebou ďalší mesiac zápasov v Niké Slovenskej basketbalovej lige. Výsledky síce majú ešte ďaleko od ideálu, ale herný prejav „medveďov“ sa postupne zlepšuje.
November sa pre Sviťanov nezačal ideálne, prišli totiž dve prehry doma. Najskôr
nestačili celkom jasne na Lučenec - 83:103.
Pozitívnou správou bol aspoň návrat Stanislava Baldovského, pre ktorého to bola
premiéra v aktuálnom ročníku. „Som rád,
že som sa konečne vrátil do zápasu. Dva
a pol mesiaca nehrať bolo pre mňa náročné.
Veľmi som sa opäť tešil na zápasové tempo.
Chcem mužstvu naplno pomôcť v obrane
i v útoku. Ešte to nie je plnohodnotné, stále
mám v hlave, že som bol zranený. Verím, že
keď sa dáme všetci dokopy, tak sa náš her-

ný prejav zlepší. Chýba nám Jakub Mokráň,
Saša Avramovič sa vracia po zranení, ja sa
len rozbieham. Trošku musíme zlepšiť aj súhru, potom to už bude len lepšie,“ povedal
bezprostredne po stretnutí Baldovský.
Ďalšia strata bodov prišla proti Handlovej (83:91). Iskra nedotiahla zápas do víťazného konca aj napriek tomu, že viedla
o 15 bodov. „Do zápasu sme určite vstupovali s tým, že ho musíme vyhrať. Žiaľ, opäť
sa nám to nepodarilo. Hlavne druhý polčas
nebol podľa našich predstáv, nesplnili sme
veci, ktoré sme si povedali na polčase v šatni

a to nás stálo víťazstvo. Súper sa dostal k slovu už ku koncu druhej štvrtiny a pokračoval
v druhom polčase. Prestali sme brániť, mali
sme ľahké straty. Obrana nebola agresívna,
ako v prvých 15 minútach. Neskoro sme dostupovali k hráčom, po čom mali hráči Handlovej ľahké strely,“ zamyslel sa nad priebehom Šimon Turza.
Chuť si „podtatranci“ napravili pred
reprezentačnou prestávkou, keď v repríze minulosezónneho play off zvíťazili na
palubovke úradujúceho majstra a víťaza
Slovenského pohára, Spišských Rytierov
(96:86). „Od začiatku sezóny nehráme dobre, mávame strašné výpadky a teraz sme
ich mali hlavne v druhej štvrtine opäť. V prvom polčase boli Spišiaci oveľa agresívnejší
hlavne na doskoku, mali veľa druhých šancí.
V druhom polčase sme nastúpili s väčšou
energiou a túžbou po víťazstve. Mali sme tri
prehry v rade, potrebovali sme to už konečne zlomiť. Vrátil sa nám do zostavy Mokráň,
sme za to radi, bolo ho určite cítiť. Nakoniec
sme to na našu stranu preklopili agresivitou
a tým, že sme si konečne pomáhali v obrane,“ vyjadril sa po výhre tréner Svitu Róbert
Ištvánik.
Jeho zverenci boli na začiatku decembra
na 7. pozícii s bilanciou 3 výhier a 6 prehier,
na tretí Lučenec však strácali len dve víťazstvá.

Mládež a diváci dostali stopku
Aktuálna epidemiologická situácia priniesla v novembri aj negatívne správy. Najskôr sa znížili počty divákov na zápasoch,
až bola pre lockdown zakázaná prítomnosť
fanúšikov. Spolu s tým boli minimálne do
12. decembra pozastavené všetky mládežnícke súťaže a tiež 1. liga mužov.
Všetky aktuálne informácie nájdete na
oficiálnom webe klubu - www.iskrasvit.sk,
respektíve na facebookovom a instagramovom konte „medveďov“ - BK Iskra Svit.
Michal Duchovič, foto: Daniel Faix

Redakcia Informačného spravodajcu obyvateľov mesta Svit
Vám zo srdca želá nech sú pre každého z Vás tieto sviatky žiarivé,
zdravé a radostné. Nech všetky Vaše želania a sny sa stanú v novom
roku skutočnosťou a nech Vás pocit radosti
naplní počas celého roka!
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nároku na honorár. Uzávierka čísla bola 2. 12. 2021. Foto na titulke: Peter Kostka
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