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ZO ŽIVOTA V MESTE

Svit poctila svojou návštevou
veľvyslankyňa Írska

Naše mesto si vybrala preto, lebo ju zaujalo, že vo vedení mesta stojí žena
- primátorka. A tiež chcela navštíviť miestnu Strednú odbornú školu polytechnickú J. A. Baťu.
Primátorka Dáša Vojsovičová spolu
s prednostom mestského úradu Jánom
Hutníkom a Danielou Virostko privítali
5. novembra na mestskom úrade skutočne vzácnu návštevu - veľvyslankyňu Írska
na Slovensku Hildu Ó Riain so spolupracovníčkou Zuzanou Kršjakovou.
Na úrade sa pozhovárali o rôznych
aktuálnych témach vo verejnom dianí. Veľvyslankyňa sa aktívne zaujímala
o históriu mesta, podniky tu pôsobiace
i o spôsob života. Ale ako jeden z hlavných dôvodov, prečo sa pri rozhodovaní
o tom, ktoré podtatranské mesto navštívi, uviedla: „Žena vo vedení mesta nie je
až taký bežný jav. Ja sama sa často ocitám
v situáciách, kedy som, pri rôznych rokovaniach a stretnutiach, v miestnosti jediná žena. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo
som chcela navštíviť Svit.“ Hilda Ó Riain

prekvapila nielen svojim sympatickým
a bezprostredným vystupovaním, ale aj
svojou znalosťou slovenčiny. „Je to krásny
a zároveň ťažký jazyk. Máte šťastie, že je to
váš rodný jazyk. Hovoriť anglicky dnes už
nie je nič výnimočné, ovládať ďalšie reči je
výhodou. Učím sa ho a nehanbím sa robiť
chyby, lebo len tak sa človek dokáže niečo naučiť,“ dodala a k tomu vyzvala aj študentov na návšteve strednej školy. Sama
hovorí plynule niekoľkými jazykmi.
„Každá podobná, medzinárodne významná, návšteva je pre naše malé mesto
nesmiernou cťou. O to viac sa teším, že si
pani veľvyslankyňa vybrala Svit. Bolo veľmi zaujímavé stretnúť sa so ženou veľvyslankyňou a vymeniť si skúsenosti a názory o tom, aké to je pracovať v oblasti,
kde počtom prevažujú muži. Ale zároveň
je inšpiratívne vidieť ženu, ktorá žije svoj

6.12. o 16.00 h

pri Dome kultúry vo Svite
vystúpia:

Divadlo na predmestí
zo Spišskej Novej Vsi
a
Bábkové divadlo
SZUŠ Fantázia
a príde aj
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život ďaleko od domova, ale zároveň
má tak otvorenú myseľ, že je tým nadšená a vníma to len pozitívne.“ Povedala
o stretnutí primátorka Dáša Vojsovičová.
Na návšteve školy ju privítala riaditeľka Eva Nebusová s kolegyňami. Žiaci
sa predstavili milou prezentáciou v anglickom a nemeckom jazyku. Potom im
veľvyslankyňa porozprávala o mnohých
zaujímavých veciach, ktoré spájajú Írsko
a Slovensko, o svojej práci a spomenula
aj to, že pôsobí na Slovensku na svoju
vlastnú žiadosť. Má rada naše počasie,
ktoré je vraj príjemnejšie od toho írskeho, tiež hory a ľudí. „Naše národy majú
veľa spoločného. Okrem toho, že museli
bojovať o svoju nezávislosť, sme si veľmi
blízki aj povahami - sme srdeční, máme
podobný humor a neberieme sa príliš
vážne,“ dodala na záver.
(D. Virostko)

Mikuláš...

Stretnutie
s primátorkou
Chcete sa pozhovárať s primátorkou? Primátorka mesta Ing. Dáša
Vojsovičová pozýva občanov na verejné stretnutie. Pracovníci mestského úradu, poslanci a primátorka
Vás budú informovať o aktivitách
a činnostiach v uplynulom období,
o rozpracovaných aj pripravovaných
projektoch. Priestor bude aj na diskusiu a otázky. Môžete sa opýtať na
témy, ktoré vás zaujímajú. Uskutoční sa
26. novembra 2019 (utorok) o 15.30 h
vo veľkej zasadacej miestnosti na Mestskom úrade vo Svite a 27. novembra
2019 (streda) o 15.30 h v Kultúrnom
dome v mestskej časti Pod Skalkou. Ste
srdečne vítaní.			
(red)
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Z DIÁRA
PRIMÁTORKY
n 30. september - 1. október 2019 prijatie delegácie z partnerských miest
Česká Třebová a Knurow
n 2. október - stretnutie s riaditeľkami
základných škôl a materskej školy, diskusia na tému predkladania rozpočtov
na nasledujúci rok

Spoločnosť Chemosvit Folie
získala titul Investor roka

Ekonomický týždenník Trend udeľoval v úvode novembra ceny za mimoriadne podnikateľské výsledky. Jedno z prestížnych ocenení získala miestna firma.
Podľa hospodárskych ukazovateľov
sa udeľovali ceny v kategórii Firma roka,
Banka roka a Poisťovňa roka. O titule Investor a Manažér roka rozhodovali hlasovaním rôzne osobnosti z prostredia
biznisu. Titul Investor roka získal Chemosvit Folie, s.r.o. - výrobca obalových
fólií. Cenu prevzal predseda predstavenstva skupiny Chemosvit Ing. Jaroslav
Mervart počas slávnostného vyhlasovania výsledkov v priestoroch budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave. V príhovore vyjadril svoju vďaku a tiež záväzok
do budúcnosti.
Firma Chemosvit Folie vložila za posledné tri roky do potlače obalových
fólií na potraviny či hygienické potreby
15 miliónov eur. Firma investíciou svoju

produkciu nielen rozšírila, ale priniesla
do nej aj efektívnejšie a ekologickejšie
technológie. Skupina Chemosvit je stále najväčšou priemyselnou skupinou,
ktorú riadia pôvodní slovenskí manažéri a zamestnáva približne 2300 ľudí.
Celkové tržby predstavujú 220 miliónov
eur, z čoho práve polovicu zastupuje tohoročný Investor roka Chemosvit Folie.
Ďalšími nominovanými v tejto kategórii
boli trnavská automobilka francúzskej
PSA Groupe, modranská farmaceutická
fabrika nemeckého Hameln, bánovecká
mliekareň Milsy a fabrika na svietidlá pre
automobily rakúskeho ZKW z Krušoviec
pri Topoľčanoch.
(red, Mgr. Peter Migač,
foto: Maňo Štrauch)

n 3. október - kontrolný deň na stavbe a rekonštrukcii domu smútku
n 5. október - slávnostné uvítanie
a prijatie nových občanov mesta na
mestskom úrade
n 8. október - rokovanie s majiteľom
firmy zabezpečujúcej rekonštrukciu
telocvične SŠ Mierová v záujme urýchleného odovzdania stavby a najmä
v požadovanej kvalite
n 14. október - stretnutie so zástupcami Rady pre verejné obstarávanie
v Bratislave s cieľom získať informácie
o stave posudzovania žiadosti mesta
v projekte špeciálneho financovania
opravy ciest vo Svite
n 17. október - návšteva na PSK, diskusia na tému cyklochodník
n 21. október - zasadnutie Mestskej
rady
n 22. október - jednanie s PVS - plán
udržby a obnovy kanalizácie v meste
so zreteľom na havarijný stav v jednotlivých lokalitách
n 23. október - stretnutie s lekármi
pôsobiacimi zdravotnom stredisku
a rokovanie na tému podanie žiadosti
o dotáciu na rekonštrukciu
n 26. október - privítanie účastníkov
Slovenského pohára hasičských družstiev mládeže v halových pretekoch
n 28. október - návšteva v TANAPe
u riaditeľa p. Majka, so zámerom vytvoriť plán vzájomnej spolupráce organizácií

Mesto si uctilo starších koncertom

Ako povedal Johann Wolfgang von Goethe: „Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“ A vo Svite je krásnych nesmierne veľa...
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším dostali obyvatelia Svitu „darček“ v podobe voľného vstupu a pozvania na koncert Petra Stašáka.			
(red)
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n 29. október - stretnutie s novým
štatutárom a vedením skautov v našom meste
n 30. - 31. októbra - realizácia krízového štábu riešiaceho havarijný stav
mosta vedúceho do Lopušnej doliny
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cie ako Turecko alebo Egypt boli nedosiahnuteľná exotika. Na sedaciu súpravu
stál môj manžel celú noc pred obchodom
s nábytkom!
3. Čo vám utkvelo najviac v pamäti
z priebehu Nežnej revolúcie vo Svite?
Pamätám si, ako sa šepkalo, že sa niečo deje. Informácie neboli. Až neskôr, keď
sa to už nedalo utajiť, neistotu vystriedal
strach. Strach o tých, ktorí tam boli, ktorí
sa zapájali, pretože z našej histórie sme
mali len negatívne skúsenosti s protestnými zhromaždeniami.

Ing. Michal Ľach,

bývalý generálny riaditeľ
a predseda predstavenstva spoločnosti
Chemosvit, a.s., aktívny účastník
novembrových udalostí 1989 vo Svite:

Nežná, zamatová, alebo sametová či velvet. Takéto prívlastky získali „nekrvavé“ udalosti z novembra 1989 vedúce k zmene politického režimu z komunistického, na zriadenie s parlamentnou demokraciou a trhovým hospodárstvom na území vtedajšieho Česko-Slovenska. Odvtedy uplynulo už
30 rokov. Od roku 2001 je 17. november štátnym sviatkom - Dňom boja za
slobodu a demokraciu. Ako to teda vlastne je? Vybojovali sme si tú slobodu a demokraciu? Ako vnímame zmeny? Čo nám priniesli?
V septembri 2019 sa uskutočnil výskum
názorov slovenskej a českej verejnosti na
tému November 1989 a spokojnosti obyvateľov s udalosťami a zmenami, ktoré
priniesol. Na priame otázky odpovedalo
2073 ľudí. Prieskum realizoval Sociologický ústav SAV, Inštitút pre verejné otázky
a agentúra Focus na Slovensku a Centrum
pro výskum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR (zdroj pre graf v článku). Prinášame vám najzásadnejšie zistenia tohto prieskumu:

Sme o niečo kritickejší
než bratia Česi
1. Slováci pokladajú November 1989
za jednu z pozitívnych historických udalostí. Väčšina občanov SR sa zhoduje
v názore, že zmena spoločenského systému po novembri stála za to (56% kladne,
29% kladne aj záporne, 12% záporne).
Ešte priaznivejšie hodnotia ľudia Slovenské národné povstanie (71% kladne), či
vznik samostatnej SR (64% kladne).
2. Pohľad slovenskej verejnosti na Nežnú revolúciu a jej následky je v zásade
podobný ako pohľad českej verejnosti.
Výrazná väčšina občanov na jednej strane priaznivo hodnotí nadobudnuté slobody, ale na strane druhej nepriaznivo
hodnotí zmeny v oblasti zdravotníctva,
sociálnych istôt a bezpečnosti občanov.
3. V oboch republikách občania rezervovane hodnotia možnosť ovplyvňovať politické rozhodnutia, rovnosť pred
zákonom a nedostatočné uplatňovanie
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princípu zásluhovosti - šancu ľudí získať
slušné spoločenské postavenie na základe poctivej práce.
4. Slovenská verejnosť je takmer vo
všetkých ohľadoch mierne kritickejšia
ako česká - vidí menej priaznivých účinkov vývoja po roku 1989 na situáciu ľudí
v rozličných oblastiach ich života. Kritickejšie hodnotí aj následky ponovembrových
zmien pre rozličné skupiny obyvateľstva.
Podobné otázky sme položili aj vám
Sviťanom a ľuďom, ktorí zažili „nežnú“ vo
Svite. Tu je niekoľko názorov:

Ing. Dáša Vojsovičová,
primátorka mesta Svit
1. Myslíte si, že zmena spoločenského systému, ku ktorej došlo v roku
1989, stála za to?
Určite nebola zbytočná. Bola potrebná. Následne sme uplynulých 30 rokov
mohli využiť lepšie.
2. Porovnajte svoj dnešný život so životom ľudí ako vy pred rokom 1989. Je vaša
situácia lepšia, horšia alebo rovnaká?
(Keby ste mali porovnať niektoré stránky
života so životom pred rokom 1989.)
Rok 1989 bol hraničným rokom
aj v mojom živote - do 1989 som bola
študent, po 1989 som už pracovala. Môj
študentský život sa s podmienkami mojich synov dnes porovnať nedá. Je to rozdiel. Možnosti a príležitosti sú lepšie. Kto
vraví, že nie, tak mu pripomeniem - mandarínky a ananás len po vystáti si v rade.
Dovolenka? Len pre vyvolených. Destiná-

1. Myslíte si, že zmena spoločenského systému, ku ktorej došlo v roku
1989, stála za to?
Zmeny boli nevyhnutné v ekonomickej,
politickej a sociálnej oblasti. Bohužiaľ neboli pripravené jasné ciele a stratili sme čas.
2. Porovnajte svoj dnešný život so životom ľudí ako vy pred rokom 1989. Je vaša
situácia lepšia, horšia alebo rovnaká?
(Keby ste mali porovnať niektoré stránky
života so životom pred rokom 1989.)
To sa nedá porovnávať.
3. Čo vám utkvelo najviac v pamäti
z priebehu Nežnej revolúcie vo Svite?
Pochod ľudí z fabrík a stretnutie pred
Domom kultúry mi navždy ostanú v pamäti. Piskot a potlesk. Ľudia pochopili,
čo som povedal vo svojom vystúpení „na
tribúne“. Poďme diskutovať, odstrániť negatíva, počúvajme sa a rešpektujme. Ale
predovšetkým, musíme produkovať, aby
sme žili. Politika nás neuživí.

Ing. Jaroslav Mervart, PhD.,
predseda predstavenstva
skupiny Chemosvit
1. Myslíte si, že zmena spoločenského systému, ku ktorej došlo v roku
1989, stála za to?
V zmysle hodnôt, osobnej slobody či
slobody podnikania áno. Nemusíme čítať
povinnú propagandu o vláde jednej strany,
máme možnosť sa slobodne vyjadrovať,
cestovať, podnikať, domáhať sa spravodlivosti či práva. Netreba si však robiť ilúziu, že tieto veci sú automaticky v novom
systéme garantované. Ak o ne nebudeme
každodenne bojovať a vyžadovať si ich, tak
ich časom znova stratíme. A dnešná doba
netrpí len zlými rezíduami z minulosti, ale
aj novými ohrozeniami, s ktorými sa musíme vyrovnať.
2. Porovnajte svoj dnešný život so životom ľudí ako vy pred rokom 1989. Je vaša
situácia lepšia, horšia alebo rovnaká?
(Keby ste mali porovnať niektoré stránky
života so životom pred rokom 1989.)
Záleží na tom čo porovnávate. SpoločINFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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nosť je materiálne oveľa viac vybavená,
čo sa týka ponuky základných potravín,
textilu či elektroniky. Sú tu možnosti
študovať, vzdelávať sa, spolupracovať
a cestovať, to všetko aj v medzinárodnom
rozmere. Na druhej strane asi každý potvrdí, že rovnako s ponukou rastú aj ceny,
resp. životné náklady. Niekedy, za socializmu, bol problém kúpiť auto, dnes to
platí o bytoch, ktoré sú podľa môjho názoru neprimerane drahé. Za dobrú pokladám spoločnosť vtedy, keď je dostupné
všetko čo človek potrebuje pre základné
živobytie (potraviny, zdravotníctvo, byt).
A kto chce niečo viac, nech si priplatí. Ľudia teda možno viac majú, lenže viac sa
od nich aj očakáva. Čo mi vadí je, že za
minulého režimu sa žilo viac kolektívne,
spoločne a ľudskejšie. V tomto novom
zriadení sa ľudia navzájom odcudzujú
a často sa každý stará len sám o seba.
3. Čo vám utkvelo najviac v pamäti
z priebehu Nežnej revolúcie vo Svite?
Nemôžem hovoriť za Svit, v tom čase
som bol aktívne štrajkujúci vysokoškolák
študujúci v Košiciach. Bolo to veľmi po-

hnuté obdobie, pretože sme celé dni aj
noci trávili v budove Technickej univerzity, cez park chodili na fakultu infomatiky
pripravovať, tlačiť a potom distribuovať
letáky podporujúce zmenu zriadenia.
Nevedeli sme, či nás nezastaví polícia, či
náhodou neprídu vojaci, či nás nebudú
protokolárne riešiť a nevyhodia nás zo
školy. Našťastie ten odpor bol iba malý
a celá revolúcia úspešne prebehla.

Emília Hajná,
dlhoročná zamestnankyňa
mestského úradu vo Svite
1. Myslíte si, že zmena spoločenského systému, ku ktorej došlo v roku
1989, stála za to?
Osobne si myslím, že táto zmena stála za
to. Pomohla zmierniť medzinárodné napätie, uvoľnili sa vzťahy medzi krajinami, čím
sa otvorili nové možnosti. Pozitívne vnímam najmä slobodu v cestovaní, obchode, vierovyznaní, podnikaní. Dnes môžete
slobodne prejaviť svoje nadanie, talent,
vytvárať hodnoty pre seba, spoločnosť aj
svet, otázka je či na to máte... Všeobecne

Komu priniesli zmeny po roku 1989
zisk a komu stratu? (v %)
ani získali,
ani nestratili

skôr získali
Podnikatelia

SR
ČR

Disidenti,
odporcovia
režimu

SR
ČR

58

Mladí ľudia

SR
ČR

58
62

Veriaci

SR
ČR

52
54

Odborníci,
inteligencia

SR
ČR

50

Pracovití,
slušní ľudia

SR
ČR

18

Komunistickí
funkcionári

SR
ČR

17
17

Robotníci

Farmári

Starší ľudia

skôr stratili

neviem

24

69

10 2
9 33

85
24

11
12
5

75
22

36
27

7

37
23

35

45
38

28
31
25

SR 12
ČR 17
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29
46

45
34

40
28
25

29
27

56
39
60

35

1
3

10 2
12
11 2
4 6
2
5
6
10

48

38

SR 15
ČR
20
SR 14
ČR

19
10

25

67

7
8

43

2
6
2
7
1
5

však zmenu vnímam pozitívne.
2. Porovnajte svoj dnešný život so životom ľudí ako vy pred rokom 1989. Je vaša
situácia lepšia, horšia alebo rovnaká?
(Keby ste mali porovnať niektoré stránky
života so životom pred rokom 1989.)
Ak porovnávam život „predtým a potom“, vidím že dar slobody a demokracie
priniesol so sebou veľa dobrého, ale ruka
v ruke aj negatívne stránky. Veľké bohatstvo a chudobu, drogy, chamtivosť, násilie, domýšľavosť o svojej vlastnej moci,
nečestnosť. Na druhej strane súcit, snahu
pomôcť, spolupatričnosť. Život bol jednoduchší a v mnohých oblastiach ľahší.
Štát sa postaral o prácu, sociálny systém,
bezplatné vzdelanie a zdravotníctvo,
avšak za cenu podpory svojej politickej
strany. Dnes sa musí každý sám starať
o seba, snažiť sa a prebíjať. Cenu má
vzdelanie. Je na škodu nám všetkým, že
naši ľudia utekajú za prácou do zahraničia, lebo tu sú za takú istú prácu odmenení menej.
3. Čo vám utkvelo najviac v pamäti
z priebehu Nežnej revolúcie vo Svite?
Z priebehu Nežnej revolúcie vo Svite
mi utkvela veľká snaha ľudí o zmenu k lepšiemu, a neskôr zmeny, ktoré nasledovali... Nie každý, kto musel odísť z verejných
funkcíí bol zlý a nečestný, nie každý, kto
prišiel bol dobrý a dokonalý... Život je
vždy o ľuďoch. Postupne nám dáva vedieť,
čo bolo dobré a v čom sú výhody dnes.
Svit opeknel aj vďaka pomoci fondov zo
zahraničia a poctivej práci ľudí na svojich
miestach. Rozvíja sa aj vďaka práci dobrovoľníkov, vďaka úcte voči minulosti a
k morálnym hodnotám našich predkov.

Ján Marton,
spisovateľ a marketingový manažér
1. Myslíte si, že zmena spoločenského systému, ku ktorej došlo v roku
1989, stála za to?
Určite áno. Stála za to. Bol to prirodzený vývoj spoločnosti v našej krajine,
ktorý mal zmysel. Sloboda, ktorá bola na
zmenu systému potrebná sa premenila
na energiu v ktorej sa zrodilo veľa pozitívneho.
2. Porovnajte svoj dnešný život so životom ľudí ako vy pred rokom 1989. Je vaša
situácia lepšia, horšia alebo rovnaká?
(Keby ste mali porovnať niektoré stránky
života so životom pred rokom 1989.)
Mal som vtedy 10 rokov a najkrajšie
detstvo na svete. Moja situácia dnes je
taká, že som bezstarostné detstvo hodil
za hlavu a žijem si svoju dospelosť ktorá
je pútavá a veľmi slobodná.
3. Čo vám utkvelo najviac v pamäti
z priebehu Nežnej revolúcie vo Svite?
Nepamätám sa do detailov žiaľ na to.
Mal som 10.
(Daniela Virostko)
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Návšteva v Českej Třebovej

Zástupcovia kultúrnych organizácii zo Svitu a Českej Třebovej si vymieňali skúsenosti tentokrát v Čechách. Na prelome septembra a októbra prijala naša delegácia pozvanie od vedenia Českej Třebovej a zažili nezabudnuteľné stretnutia.
Na pozvanie starostky Magdalény
Peterkovej, místostarostu Josefa Kopeckého a riaditeľov kultúrnych inštitúcií
sa v dňoch 29. septembra až 2. októbra
uskutočnila pracovná návšteva zástupcov škôl a kultúrnych inštitúcií zo Svitu
v Českej Třebovej.
Hlavným cieľom návštevy bola koordinácia výmenných akcií medzi oboma
mestami. Česká strana pripravila pre
Sviťanov bohatý a hodnotný kultúrny
program. Navšívili historickú rotundu sv. Kateřiny, jedinú zachovanú rotundu východných Čiech z I. polovice
13. storočia. Podrobný historický exkurz
mali možnosť na tomto mieste vypočuť
v podaní Jany Voleskej, riaditeľky mest-

ského múzea. Tiež si vypočuli prezentáciu historického organového pozitívu,
ktorú predviedol Peter Čapó.
Večer bol pripravený v rámci organového festivalu Zdeňka Pololánika organový koncert prof. Tomáša Thona, PhD.,
s vynikajúcim umeleckým prednesom
známeho českého herca a moderátora
Mareka Ebena. Pričom bol obojstranne
prejavený záujem o nadviazanie užšej
spolupráce v oblasti umenia. Pre našu
delegáciu bolo veľkou cťou stretnúť sa
s nimi takto osobne aj pri neformálnom
rozhovore.
Nasledujúci deň absolvovali výlet do
historického mesta Kutná Hora a mali
možnosť zhliadnuť všetky dôležité kul-

túrne pamätihodnosti mesta. Posledný
deň návštevy bola delegácia zo Svitu
prijatá na českotřebovskej radnici s podpisom do pamätnej knihy, prehliadkou
mestského úradu a iných budov v meste.
V rámci spolupráce mesta Svit a Českej
Třebovej bolo s riaditeľkou ZUŠ Jarmilou
Holcovou dohodnuté koncertné spojenie umeleckých škôl v roku 2020 a to recipročnou návštevou žiakov oboch škôl na
kultúrnych podujatiach miest. Žiaci ZUŠ
boli pozvaní na vystúpenie pri príležitosti
75. výročia založenia ZUŠ Česká Třebová,
ktoré sa uskutoční v júni 2020. Koncert
vo Svite pre žiakov ZUŠ Česká Třebová je
predbežne naplánovaný na jeseň 2020.
Zároveň boli dohodnuté konkrétne
kroky spolupráce mestskej knižnice, centra voľného času a mesta Svit. V rámci
spolupráce žiakov základných škôl navrhla riaditeľka mestského múzea Jana
Voleská prípravu a realizáciu výmenného pobytu žiakov „Stretnutie s gotikou“
a rozširovanie všeobecného rozhľadu žiakov v oblasti gotiky a gotických pamiatok
formou prednášok a návštevami slovenských a českých pamiatok s cieľom dostať
do lepšieho povedomia našu spoločnú
históriu aj pre našu mladšiu generáciu.
Ďakujeme mestu Svit, vedeniu mesta
a riaditeľom kultúrnych inštitúcií Českej
Třebovej za pozvanie a sme presvedčení, že už nastúpená dlhodobá spolupráca oboch miest bude aj naďalej aktívna
a plodná.
		
(Mgr. Peter Čapó, DiS. art.)
finančný príspevok a zapísali sa do pamätnej knihy.
Detičkám, novonarodeným občanom
mesta Svit prajeme, aby vyrastali v pokojnom rodinnom prostredí, obklopené láskou starostlivých rodičov a nech
v ich živote pekné a príjemné prevažuje
nad starosťami a nepohodou.
(red)

Primátorka privítala
nových občanov mesta

Rodičia majú k dispozícii fotografie (aj na DVD)
z uvítania detí, ktoré sa uskutočnilo 5. októbra.
Vyzdvihnúť si ich môžu na Matričnom úrade vo
Svite, v kancelárii č. 18, v čase úradných hodín.

Mesto Svit za účasti primátorky Dáši
Vojsovičovej, prostredníctvom Zboru pre
občianske záležitosti, zorganizovalo už
tradičné uvítanie detí - nových občanov
Svitu. Uskutočnilo sa 5. októbra v obradnej miestnosti Domu kultúry.
Milého stretnutia sa zúčastnili rodičia
a ich deti narodené v treťom kvartáli roku
2019. O príjemnú atmosféru sobotňajšieho dopoludnia sa postarala SZUŠ Fantázia Svit hudobným vystúpením svojich
žiakov. Prítomných privítala a prihovorila
sa im primátorka mesta, z ktorej rúk rodičia prevzali kyticu, spomienkovú knihu,
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Spoločnosť Technické služby mesta Svit
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie

RIADITEĽA/RIADITEĽKY ZÁKLADNEJ ŠKOLY,
Komenského 2, 059 21 Svit

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
n kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca
v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonanie
prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej
formy), najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Ďalšie požiadavky:
n ovládanie štátneho jazyka,
n znalosť príslušnej legislatívy,
n spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
n bezúhonnosť,
n počítačové znalosti - používateľ,
n komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
n osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,
n spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.
Požadované doklady k prihláške do výberového konania:
n prihláška do výberového konania,
n štruktúrovaný profesijný životopis,
n overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
n potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
n čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
n potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
n písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
n súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Uzávierka príjmu prihlášok je 3. decembra 2019, do 11.00 h.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na
pečiatke podateľne MsÚ Svit. Prihlášky s označením „Výberové
konanie - ZŠ Komenského 2, Svit - NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť na adresu:
		
Mesto Svit
		
Hviezdoslavova 268/32
		
059 21 Svit
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude
uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej
7 dní pred jeho uskutočnením.
				
				
ROČNÍK XVIII - NOVEMBER 2019

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r.
primátorka mesta Svit

výberové konanie na obsadenie funkčného miesta
Samostatný referent Pohrebných a cintorínskych služieb
Technických služieb mesta Svit
Pracovný pomer: Hlavný pracovný pomer
Ponúkaný plat:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, nástupný hrubý plat 800 € + príplatky.

Kvalifikačné predpoklady,
osobitné kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
n ukončené min. úplné stredoškolské vzdelanie,
n odborná spôsobilosť prevádzkovať pohrebnú službu a pohrebisko podľa § 6 odst. 6 písm. b), § 15 odst. 3 písm. d) zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
n prax v obore min. 5 rokov, min. vodičský preukaz skupiny B.
n samostatnosť pri príprave a realizácii smútočného obradu
a s tým spojených úkonov,
n samostatnosť pri starostlivosti o pohrebisko, empatia k pozostalým,
n bezúhonnosť, žiadne podlžnosti voči štátnym inštitúciám,
n manažérske schopnosti, organizačné a komunikačné schopnosti
n byť nápomocný pri výpomoci pre ostatné strediská,
n ovládanie softvéru MS OFFICE na štandardnej užívateľskej
úrovni, ovládanie ekonomického softvéru výhodou (vystavovanie objednávok, zodpovednosť za sklad),
n neprevádzkovať živnosť v obore ku dňu podania žiadosti
o zamestnanie.
Zoznam požadovaných dokladov:
n písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
n kópia dokladov preukazujúcich dosiahnuté vzdelanie
n životopis
n čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešného kandidáta sa
bude vyžadovať výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
n písomný súhlas uchádzača na spracovanie a evidovanie
osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Technické
služby mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači, ktorí splnia
kvalifikačné predpoklady a doložia všetky požadované doklady.

Nástup do zamestnania: od 1. 1. 2020
Prihlášky s označením „Výberové konanie – referent pohrebných a cintorínskych služieb - neotvárať“ doručte v zalepenej
obálke najneskôr do 30. 11. 2019 na adresu: Technické služby
mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení alebo žiadny uchádzač
nebude vyhovovať a má právo vyhlásiť v súlade s § 5 ods. 8 zákona č. 552/2003 Z.z. nové výberové konanie.
Vo Svite 10. 10. 2019
				
Ing. Marek Korčok
			
poverený riaditeľ TS mesta Svit
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Z rokovania zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo sa stretlo na
riadnom zasadnutí v posledný októbrový
deň. Na programe bolo pôvodne 27 bodov, po odhlasovaní bol však jeden z nich
stiahnutý.
l Poslanci súhlasili (uznesením č. 119/
2019) so zriadením Materskej školy svätej Gianny Berettovej Mollovej a výdajnej
školskej jedálne pri materskej škole a ich
zaradením do siete škôl od 1. 9. 2020 s tým,
že financovanie tejto materskej školy prostredníctvom rozpočtu mesta Svit bude
možné realizovať až od 1.1.2021. Tiež odsúhlasili bezplatné cestovanie mestskou
hromadnou dopravou pre darcov krvi,
konkrétne pre tých, ktorí sú držiteľmi minimálne zlatej Janského plakety. Cestovať
bezplatne budú môcť od 1. decembra
2019. Schválené boli aj rozpočtové opatrenia - navýšenia vlastných príjmov pre obe
základné školy v meste vzhľadom na nárast žiakov v oboch prípadoch (uznesením
č. 115, 116, 117/2019).
l Poslanci schválili financie vo výške 5274 €
na rekonštrukciu zberného dvora Technických služieb Svit s tým, že financie budú
použité len na nákup materiálu a práce
budú realizované svojpomocne technickými službami. Stav zberného dvora je
neuspokojivý a týmto by sa mali zabezpečiť dôstojnejšie pracovné podmienky pre
zamestnancov tu pracujúcich. Schválené
boli aj prenájmy pozemkov vo vlastníctve
mesta, priľahlých k rodinným domom, ktoré majú byť využívané ako záhrady (uzneseniami č. 121, 122, 123/2019). Zámerom
mesta je postupne upraviť vlastnícke a nájomné pomery mesta a občanov tak, aby
boli v súlade so zákonom.
l Uznesením č. 124 a 125/2019 bol schválený predaj pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré nie sú pre mesto samostatne využiteľné vzhľadom na to, že sa nachádzajú
v ochrannom pásme železníc.
l Poslanci schválili aj majetkovoprávne
vysporiadania pozemkov vo vlastníctve
mesta, ktoré sú zastavané garážami (uzneseniami č. 126, 127 a 128/2019).
l Schválená bola kúpa pozemku parc.
č. KN-C 12/16 v katastr. území mesta Svit
o výmere 1561 m2 od spoločnosti Tiraxim,
s.r.o., za celkovú kúpnu cenu 1,- €.
l Zastupiteľstvo vzalo na vedomie výsledky obchodných verejných súťaží na prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry a rekonštruovaného bytového domu.
Zároveň schválilo podmienky na nové
obchodné verejné súťaže, nakoľko reštauračné priestrory v Dome kultúry a štyri nebytové priestory v bytovom dome ostali
neobsadené.
l Zasadnutie vzalo na vedomie výročnú správu k účtovnej závierke mesta Svit
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a správu audítora k účtovnej závierke
za rok 2018 a tiež monitorovaciu správu
Programového rozpočtu mesta Svit za prvý
polrok 2019. Predložená bola aj správa
o vykonaných kontrolách a vyhodnotenie
plnenia uznesení za obdobie od 1.1.2019
do 21.10.2019 hlavným kontrolórom mesta Jozefom Mezovským.
Zo správ vyplývajú nasledovné štatistiky: priemerná účasť poslancov na zasadnutí Mestskej rady od decembra 2018 do
septembra 2019 - 94,44%; priemerná účasť
poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva od decembra 2018 do septembra
2019 - 99,16%.
Tento výpis má výlučne informačný
charakter a detaily o jednotlivých bodoch
rokovania, úplné znenia všeobecne záväzných nariadení, uznesení, interpelácií a iných nájdete v podrobnej zápisnici
z rokovania mestského zastupiteľstva na
www.svit.sk (mesto/mestské zastupiteľstvo/dokumenty MsZ/zápisnice zastupiteľstva mesta).
Dostupný je tiež úplný videozáznam na
www.svit.sk (aktuality/videá).

Interpelácie
l J. Bobulová sa opýtala, či sa bude v budúcnosti riešiť zníženie rýchlosti zo 70 na
50 km/h v lokalite Losky, pretože občania
v tejto časti majú problém z výjazdom na
hlavnú cestu.
D. Vojsovičová odpovedala, že mesto
aktuálne nie je v jednaní s dopravným inšpektorátom o znížení tejto rýchlosti. Tento
návrh bol riešený ešte za minulého vedenia. Vtedy sa dopravný inšpektorát vyjadril, že na to nevidí dôvod. M. Klimko (MsP)
povedal, že Krajské riaditeľstvo Policajného
zboru nesúhlasilo so znížením rýchlosti.
l M. Šramková upozornila, že na drevenom moste vedúcom od pohostinstva
„Baba“ k Mladosti je vylomená doska. Opýtala sa komu most patrí a kto zabezpečí
opravu.
M. Klimko odpovedal, že upozorní
p. Stenchláka, ktorému most patrí, aby
opravu neodkladne zabezpečil.
l J. Drobný navrhol z ul. Záhradnej premiestniť radar na problémový úsek na
hlavnú cestu, aby tam vodiči neprekračovali rýchosť 70 km/h.
M. Klimko potvrdil, že radar sa nachádza na ul. Záhradnej. Ale je tam technický
problém - batérie vydržia len v priaznivých
klimatických podmienkach, funguje len
v noci. Elektrické vedenie v tejto časti je
zastaralé. Pôjde na rokovanie na Slovenskú
správu ciest, kde predloží návrh a požiadavku prenesenia radaru na E 1/18.

l M. Šramková povedala, že predsedníčka zväzu invalidov dala návrh, aby zástupcovia mesta, komisie bytovej, sociálnej,
zdravotnej a verejného poriadku a členovia zväzu (občan na vozíčku, občan používajúci barle) sa prešli mestom, navštívili
rôzne inštitúcie mesta za účelom zistenia
vhodného prístupu, resp. zistenia prekážok
a bariér.
D. Vojsovičová odpovedala, že mesto
súčinnosť určite poskytne. Súhlasila a so
zabezpečením tejto akcie poverila vedúcu
sociálneho oddelenia p. Bockovú.

Diskusia
l E. Cetl sa opýtal v akom stave sú ďalšie
dva mosty vo Svite: most vedúci ku Kolibe
a most vedúci ku kostolom a na základe
čoho je tam osadené dopravné značenie.
Na jednom moste je 12 t a na druhom
15 t, čo je dosť nízke zaťaženie.
M. Klimko odpovedal, že v roku 2017
boli skontrolované mosty a to most smerom ku kostolom, aj most smerom ku bývalému Svitpacku. Mosty sú majetkom mesta. Dopravné značenie súhlasí s posudkami
statika. Väčšie zaťaženie nie je prípustné,
ak by bolo potrebné, tak jedine cestou rekonštrukcie. Pešie lávky, ktoré vedú cez rieku Poprad neboli riešené statikom.
l D. Vojsovičová informovala o havarijnom stave mosta do Lopušnej doliny:
V záujme ochrany zdravia, majetku a života občanov bol Okresným dopravným
inšpektorátom most úplne uzavretý. Do
neskorých hodín zasadal na Mestskom
úrade vo Svite krízový štáb. Rokovania štábu sa zúčastnili, okrem iných aj zástupcovia Dopravného inšpektorátu, Obvodného
oddelenia Policajného zboru a Okresného
riaditeľstva Požiarneho zboru v Poprade.
Výsledkom zasadnutia bolo vyhlásenie
mimoriadnej havarijnej situácie v danej
lokalite. Aktuálne sa pracuje na núdzovom
riešení, spriechodnení mosta. Veľkú súčinnosť momentálne poskytuje Energochem,
a.s., ktorá na vlastné náklady, s vlastnými
pracovníkmi a materiálom sprevádzkujú
tento most do 3,5 t. Mesto momentálne
vyvíja aktivity na to, aby bol zabezpečený
náhradný priechod pre techniku, dovtedy
kým bude most zrekonštruovaný. Akonáhle dostaneme vyjadrenie a odporúčanie
od statika, potom sa určí ďalší postup.
l M. Smatanová povedala, že obyvatelia v dvoch bytových domoch oproti ZŠ
Komenského na ul. Mierovej a druhý na
ul. Kpt. Nálepku ju požiadali, aby mesto
nezabudlo na opravu chodníka medzi ich
bytovkami, je tam veľmi zničený.
pokračovanie na strane 13
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Most do Lopušnej doliny
je čiastočne prejazdný
Most do Lopušnej doliny bol 30. októbra uzavretý. Stalo sa tak po vyhlásení mimoriadnej situácie vzhľadom na havarijný stav mosta. Nasledujúci
deň v neskorých večerných hodinách bol už čiastočne prejazdný.
Mesto Svit je síce vlastníkom a správcom mosta, ten však ústí do účelovej
komunikácie, ktorá plní účel v prospech
objektov nachádzajúcich sa v doline a niekoľkých obyvateľov priľahlého katastrálneho územia obce Lučivná. Miestna komunikácia - cesta, ktorá je klasifikovaná, ako
komunikácia slúžiaca mestu, končí práve
týmto mostom. Napriek snahám vedenia
mesta riešiť nevyhovujúci stav mosta už
včasnejšie, nedošlo k dohode, ktorá by
bola uspokojivá pre všetky zainteresované
strany. Aj z toho dôvodu sa riadna rekonštrukcia mosta nezačala realizovať skôr.

„Napriek zložitosti tejto situácie
a okolnostiam sme sa ako vlastník snažili
situáciu vyriešiť aspoň v rámci aktuálnych
možností čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Sme si vedomí, že havarijný konštrukčný stav síce nie je možné vyriešiť za
jednu noc, no snažili sme sa zabezpečiť
aspoň bežný štandard dopravy pre obyvateľov lokality a jednotlivých návštevníkov, čo sa čiastočne podarilo zrealizovať
týmto dočasným sprejazdnením,“ uviedla primátorka Svitu Dáša Vojsovičová.
Most je momentálne prejazdný v jednom smere v šírke 2,9 metra pre dopravné

prostriedky s maximálnou váhou do 3,5 t.
Je na ňom stanovená maximálna povolená rýchlosť 10 km/h. V dohľadnej dobe
vznikne neďaleko tohto mosta druhé - dočasné premostenie rieky, ktoré bude slúžiť
až do vzniku trvalého riešenia, ktorým by
mala byť kompletná rekonštrukcia.
Vyhlásenie mimoriadnej situácie stále
trvá, keďže nie je zabezpečená úplná dopravná obslužiteľnosť cestnej komunikácie.
„V tejto chvíli nevieme povedať kedy
a akým spôsobom bude rekonštrukcia
zrealizovaná, vzhľadom na množstvo
administratívy s tým spojenej. Aktuálne
sme začali s rôznymi potrebnými administratívnymi konaniami vyplývajúcimi
jednak so zákona a to je obmedzené rôznymi zákonnými lehotami, ale tiež zo stanovísk zainteresovaných organizácií. Tie
by mali viesť k docieleniu čo najefektívnejšieho spôsobu zabezpečenia úplnej
rekonštrukcie a teda trvalého riešenia,“
dodala primátorka.
(D. Virostko, foto: P. Kostka)

MS Slovenského Červeného Kríža
vo Svite
sa obracia na darcov, občanov
a mládež v meste Svit a okolí
s výzvou na darovanie krvi

Vianočná kvapka krvi
Odber sa uskutoční

v pondelok 2. 12. 2019

od 8.00 do 11.00 hod.
v Centre voľného času
(v budove Mestského úradu Svit
na prízemí).
Keďže sa odber uskutoční
v čase od 8.00 do11.00 hod.,
prosíme darcov, aby v ten deň
konzumovali len ľahké jedlá
a neužívali alkohol.
Krv je nenahraditeľný liek a dá sa
získať len vďaka dobrovoľným
darcom. Je stále potrebná
a nenahraditeľná, preto príďte
podporiť túto predvianočnú akciu,
pretože darcov a krvi
nikdy nie je dosť.
Ďakujeme.
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Reštaurácia v Dome kultúry
je stále bez prevádzkovateľa
Napriek snahám o obnovenie poskytovania gastronomických služieb,
o priestory neprejavil záujem žiadny nájomca.
Obchodná verejná súťaž na nájom nebytových priestorov v Dome kultúry vo
Svite, za účelom prevádzkovania reštaurácie alebo kaviarne, bola ukončená ako
neúspešná. Dôvodom je, že sa sa neprihlásil žiaden záujemca. Mesto predloží
mestskému zastupiteľstvu návrh na vy-

hlásenie novej obchodnej verejnej súťaže. V súčasnosti sa tiež pripravujú podklady potrebné k vydaniu stavebného
povolenia na realizáciu plynovej prípojky
do kuchyne. Týmto môžu byť znížené
náklady nájomcu na prevádzkovanie
reštaurácie.
(red, foto: P. Kostka)
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JESEŇ PLNÁ ŽIVOTA

V októbri už tradične venujeme viac
pozornosti starším ľuďom. Ide predovšetkým o našich starých rodičov, ktorí
nás s láskou „rozmaznávajú“ a dovolia
nám častokrát viac ako rodičia. Aj oni
kedysi pracovali, svoj život plnili skúsenosťami a múdrosťou, a teraz sa s nami
môžu o to všetko v pokoji a bez stresu
podeliť. Je preto povinnosťou nás všet-

kých, a to nielen v októbri, pripomenúť
si a nezabúdať na ich miesto a dôležitosť v našom živote.
V ZŠ Komenského si každoročne pripomíname tento výnimočný mesiac
rôznymi podujatiami. V rámci hodín náboženskej a etickej výchovy sme robili
rôzne projekty zamerané na uvedomenie si toho, čo pre nás starí rodičia zna-

Slovenský tím
na chemickej súťaži v Maďarsku
Grand Prix Chimique je súťaž mladých chemikov, ktorá sa koná každé dva roky. Je určená pre talentovaných žiakov stredných odborných škôl, kde sa chémia vyučuje ako odborný predmet.
Ide o súťaž v praktických schopnostiach, kde počas dvoch dní môžu žiaci
ukázať svoju zdatnosť pri riešení praktic-
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kých úloh z organickej syntézy, odmernej a prístrojovej analýzy v laboratóriách.
Slovensko sa na tejto súťaži zúčastňuje

menajú. Deti rôznymi spôsobmi stvárňovali, čo sa naučili od svojich starých
rodičov a čo si na nich najviac cenia. Malí
druháčikovia vyrábali tabuľky s názvom
„Vitajte u babky a dedka“, kde mali zároveň napísanú modlitbu za starkých. Pri
vstupe do školy naše očko zablúdi aj na
nástenku na tému „Úcta k starším“.
V školskom klube nám jeden krásny
októbrový deň zavoňal starorodičovskou láskou. Slnečné popoludnie na ihrisku sa za malú chvíľu zaplnilo spevom
a básničkami venovanými starým rodičom. Čakalo nás aj milé osvieženie sladkým čajom a koláčom, ktoré nám dodalo energiu na tvorivé dielničky. Koncom
mesiaca naši štvrtáci navštívili v sprievode pani učiteľky Aničky Pitoňákovej
ZOS a DOS Svit. Nacvičili milý program
a pripravili malé darčeky pre starkých
žijúcich v týchto zariadeniach.
Či sme veľkí a či malí, učíme sa, že
všetko v našom živote má svoj kolobeh a dôležitosť. Pamätajme na to, že
tak, ako sme my potrebovali ich, teraz
oni potrebujú nás. Často stačí len milý
úsmev, obrázok, básnička, pozornosť.
A či to malo účinok? To poznáte. Podľa
úsmevu.

(Mgr. Simona Krzysiek
Foto: Karolína Pitoniaková)
pravidelne od roku 1991, kedy sa konal
prvý ročník v Stuttgarte.
Za každú krajinu sa zúčastňuje delegácia zložená z dvoch študentov
a dvoch mentorov. Žiaci sú vybraní na
základe umiestnenia v celoštátnom
kole chemickej olympiády v kategórii
E, F a následne na základe výsledkov
dvoch výberových sústredení. Na výberové sústredenia sa pozývajú súťažiaci
z celoštátneho kola umiestnení do šiesteho miesta.
V maďarskom Debrecéne (23. - 28.
októbra) reprezentovali Slovensko dvaja študenti - Nikola Králiková zo Strednej odbornej školy v Novákoch a Slavomír Podolský zo SOŠ polytechnickej
J. A. Baťu vo Svite. Obaja sa na celoštátnom kole chemickej olympiády umiestnili na medailových pozíciách v posledných dvoch rokoch a získali najviac
bodov počas sústredení v Novákoch.
V silnej konkurencii 24 súťažiacich
z 12 krajín obsadili spoločne krásne
6.- 7. miesto v absolútnom poradí. Obaja veľmi dobre zvládli aj Grignardovu
syntézu v preparatívnej časti aj fotometrickú analýzu a cerimetrické stanovenie
chemickej spotreby kyslíka v analytickej
časti. Obom súťažiacim blahoželáme
a veríme, že aj takéto úspechy budú inšpirovať mladých ľudí k štúdiu chémie
na stredných odborných školách.
(Martina Gánovská, SOŠP J. A. Baťu)
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Zasadiť strom - vytvoriť domov
- meniť veci k lepšiemu

Dňa 14. októbra sa v Liptovskej Tepličke konala akcia sadenia stromčekov,
ktorú organizovali lesníci z Liptovského
Hrádku. Ruku k dielu priložili aj žiaci 8.
ročníka Základnej školy na Komenského
ulici. Po príchode boli rozdelení do dvojíc a dostali potrebné náradie na sadenie.
Následne dostali inštrukcie týkajúce sa
správnej výsadby stromčekov. Počasie
im prialo a tak bez problémov vysadili
približne 300 stromov. Po skončení odovzdali náradie a presunuli sa do neďalekého penziónu, kde ich za dobre vykonanú prácu pohostili skvelým gulášom.
Nasledoval dokumentárny film o potrebe
lesníctva na Slovensku a debata s lesníkmi. Domov si odniesli nielen skvelý pocit,
ale aj krásne diplomy.
(Matúš Žonda 9.C, ZŠ Komenského)

KALENDÁR PODUJATÍ
22. november 2019
17.00 hod. * DK Svit

Spievankovo
vstupné: 10,- €

Organizuje: Mesto Svit

26. november 2019

15.30 hod. * Mestský úrad Svit

Stretnutie s občanmi
Organizuje: Mesto Svit

27. november 2019

15.30 hod. * Kultúrny dom, Pod Skalkou

Stretnutie s občanmi
Organizuje: Mesto Svit

29. november 2019
19.00 hod. * DK Svit

Backwards

vstupné: 18,- € / 20,- € (na mieste)
Organizuje: Bell Canto

30. november 2019

15.00 hod. * Spolcentrum Svit

Majstrovstvá Svitu
v bowlingu dvojíc

prihlášky a informácie - 0907 353 843
Organizuje: M. Špiner

1. december 2019
16.00 hod. * DK Svit

1. adventná nedeľa
Organizuje: Mesto Svit

6. december 2019
16.00 hod. * DK Svit

Mikuláš

Organizuje: Mesto Svit

7. december 2019
9.00 - 14.00 hod. * ŽS Svit

Mesiac úcty k starším
na „Mierovke“

Mesiac úcty k starším nám dáva priestor, aby sme našim starým rodičom prejavili svoju náklonnosť. Starnutie prichádza pomaly, nenápadne, tak ako sa končí leto a začína jeseň. Starší ľudia si zaslúžia úctu. Vekom nadobudli skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať svojim vnúčatám.
V Spojenej škole Mierová 134 sme si
preto pozvali svojich starých rodičov, aby
sme ich potešili. Niektorí si vypočuli spev,
hru na hudobných nástrojoch, spoločne
si zatancovali, ba aj zaspievali na ľudovú
nôtu. Iní vytvárali spolu so svojimi vnúčatami krásnych šarkanov. Prišli k nám
aj šikovní starkí, ktorí nám ukázali svoje majstrovstvo pri tvorbe slaných tôrt.
V priestoroch našej školy nám usilovní
dedkovia a babky vytvorili výstavu ovocia a zeleniny, ktorú sami dopestovali.
Podarilo sa nám vyčarovať úsmev na
ROČNÍK XVIII - NOVEMBER 2019

ich tvárach. Našu lásku sme im pripomenuli aj vlastnoručne vyrobenými pozdravmi a darčekmi, ktoré sme vyrábali
nielen v škole, ale aj v tvorivých dielňach
v Centre voľného času. Prváci našej školy mysleli nielen na svojich vlastných
starých rodičov, ale boli pozdraviť aj dôchodcov v Dome opatrovateľskej služby
v našom meste. Pre nich si, okrem darčekov, pripravili aj básničky a piesne. Starí rodičia ďakujeme, že vás máme.
(Kolektív učiteľov I. stupňa
SŠ Mierová 134, Svit)

Mikuláš v parnej lokomotíve
Organizuje: SZUŠ Fantázia

7. december 2019
21.00 * Spolcentrum Svit

Twenty five Oldies party
8,- € / 10,- € (na mieste)
Organizuje: Mesto Svit

8. december 2019
16.00 hod. * DK Svit

2. adventná nedeľa
Organizuje: Mesto Svit

10. a 11. december 2019
16.00 hod. * DK Svit

Vianočná besiedka
Organizuje: SŠ Mierová

13. december 2019
17.00 hod. * DK Svit

Na Luciu s Fantáziou
koncert SZUŠ Fantázia,
vstupné dobrovoľné
Organizuje: SZUŠ Fantázia
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MESTO SVIT

vás pozýva
na koncerty

MÁRIA

ČÍROVÁ

VIANOCE 2019

16.12.

o 18.00 h. - Dom kultúry Svit

22.11.
o 17.00 h.
Dom
kultúry
Svit

Predpredaj vstupeniek:

w w w. k u l t u ra . s v i t. s k
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n 3. október. Vo večerných hodinách
hliadka MsP zaznamenala porušenie zákazu požívania alkoholických nápojov
na verejnosti, ktorého sa dopustil muž
z okresu Poprad. Priestupca porušil VZN
mesta Svit č.10/2018 o zákaze používania alkoholických nápojov na verejných
priestranstvách na území mesta Svit.
Hliadka tento priestupok riešila na mieste podľa §48 Zákona 372/90 Zb.

Z denníka Mestskej polície
silne poranenú hlavu, na miesto bola privolaná hliadka RZP, ktorá ranenú osobu
na mieste ošetrila a následne odviezla na
ďalšie ošetrenia do NsP v Poprade. Vec
prevzala OO PZ Svit k ďalšiemu riešeniu.

n 11. október. Vo večerných hodinách
hliadka MsP pomocou mestského kamerového systému zaznamenala pohyb
dvoch osôb po ul. Štúrovej. Tieto osoby
počas chôdze po chodníku vedľa cesty
poškodzovali nádoby na odpad a kontajnery. Osoby boli na mieste stotožnené
a riešené podľa §50 ods. 1 Zákona SNR
č. 372/90 Zb.

n 16. október. Hliadka MsP prijala telefonické oznámenie o mužovi, ktorý leží na
zemi pri jednom z miestnych objektov.
Po príchode na miesto bol identifikovaný
muž, značne pod vplyvom alkoholu. Na
mieste sa nachádzala aj jeho dcéra, ktorá
uviedla, že jej otec má problém s nohami. Preto bola na miesto privolalaná RZP,
ktorá muža odviezla na ošetrenie do NsP
v Poprade.

n 12. október. Hliadka prijala oznámenie o bitke pred jedným z miestnych pohostinstiev. Po príchode na miesto boli
stotožnené tri osoby, ktoré mali medzi
sebou konflikt. Keďže jedna z osôb mala

n 18. október. MsP bola oznámená
krádež v miestnej predajni potravín.
Po príchode na miesto bolo zistené, že
priestupca prešiel cez pokladničnú zónu
s nezaplateným tovarom, ktorý mal scho-

dokončenie zo strany 8

bol dvakrát, najprv ide auto, potom valec.
Môže potvrdiť, že sú dodržané všetky technologické postupy. K. Greisigerová dodala, že rekonštrukciu pravidelne kontroluje
aj technický dozor, zakaždým musí byť urobený zápis o zhutnení, ak to nevyjde, musí
sa to urobiť znova.

D. Vojsovičová odpovedala, že týchto
požiadaviek je v meste viac. Žiadna rekonštrukcia, ani oprava chodníka nebola
zahrnutá do rozpočtu na rok 2019. Aktuálne sa mesto nachádza v štádiu prípravy
rozpočtu na budúci rok. Bude nasledovať
stretnutie k rozpočtu, kde bude potrebné
určiť priority. Tu je jediná možnosť na základe požiadaviek občanov zahrnúť jednotlivé úseky chodníkov do rozpočtu, v rámci
finančných možností. Povedala, že bola na
rokovaní na Úrade pre verejné obstarávanie, kde máme pozastavený projekt špeciálneho financovania na rekonštrukciu
ciest a chodníkov. Žiaľ nedošlo k žiadnemu
posunu. Rada je stále neuznášaniaschopná
a nevie rozhodnúť v tejto veci. Obáva sa, že
bez rozhodnutia preklenieme rok.
l M. Šramková povedala, že pred bytovkou na Ul. Jilemnického 23, stojí voda, sú
tam veľké jamy, čo znemožňuje v zlom počasí dostať občanom do bytovky. Navrhla,
či sa nedajú ja zasypať aspoň štrkom.
D. Vojsovičová reagovala, že sa to dá
prešetriť. Ak ide o zasypanie, ktoré by
situácii pomohlo, určite sa to zrealizuje.
l M. Šramková požiadala, či by sa nedali
namontovať lavičky ku novej 84 b.j. na ul. SNP.
D. Vojsovičová odpovedala, že určite to
bude možné, len je to potrebné zahrnúť do
plánu mobiliáru, do rozpočtu na r. 2020.
l M. Bezák sa opýtal, či niekto kontroluje
rekonštrukciu cyklochodníka pri E 18, konkrétne, či sa vykonáva valcovanie podkladového štrku.
J. Mezovský povedal, že na kontrole
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l V. Zentko sa opýtal, či by sa nedalo
na moste smerom ku kostolom, v rámci
zvýšenia bezpečnosti cyklistov na cyklistickom chodníku, osadiť retardér alebo
dopravné značky, pretože dochádza ku kolíziám, je to tam neprehľadné.
D. Vojsovičová navrhla, aby situáciu
preveril kolega z investičného úseku, potom bude dodané vyjadrenie
l J. Drobný navrhol, umiestniť verejné
osvetlenie z pravej strany ako sa prichádza
k novej 84 b.j., pretože je tam absolútna
tma.
D. Vojsovičová povedala, že dá preveriť
Technickým službám, potom sa vyjadrí.
l D. Vojsovičová informovala o havarijnom stave telocvične na Spojenej škole
Mierovej, kde zhotoviteľ nepreviedol práce
v požadovanej kvalite a v termíne. Momentálne sa jedná s majiteľom. Predpoklad je,
že 15.11.2019 by telocvičňa mala byť plne
funkčná.
l pozitívne zhodnotila návštevu z partnerských miest Knurówa a Českej Třebovej
na prelome septembra a októbra 2019.
Touto návštevou sme prehĺbili vzájomnú
spoluprácu a práve z Českou Třebovou sa
začne výmenným pobytom detí.
l pokračujeme prácami na Dome smútku
v režime, ktorý bol nastavený.

vaný v taške. Priestupok proti majetku
bol vyriešený na mieste podľa §50, odst.
1, Zák. 372/1990 Z.z.
n 25. október. V podvečerných hodinách
hliadku MsP kontaktoval obhliadajúci lekár, ktorý oznámil úmrtie osoby v miestnom hoteli. Hliadka prostredníctvom
tiesňovej linky 112 okamžite kontaktovala PZ SR a na miesto bola vyslaná hliadka
OO PZ Svit, ktorá vec prebrala k riešeniu.
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. Mestská polícia Svit
bude vykonávať zvýšený dohľad na dodržiavanie dopravných pravidiel.
(MsP Svit)
Pohrebné služby majú nové pohrebné
auto, ktorým zabezpečíme dôstojnú poslednú rozlúčku so zosnulými.
l informovala o stretnutí s lekármi. Mesto
malo záujem zapojiť sa do výzvy rekonštrukcie existujúcich zdravotných stredísk,
žiaľ lekári neposkytli súčinnosť. Nemali záujem podpísať partnerskú zmluvu, tým pádom sa mesto nemohlo zapojiť do poskytnutia nenávratného finančného príspevku
vo výške 1 005 000 €. Takže zdravotné stredisko sa rekonštruovať nebude.
l 26.10.2019 sa konal v Iskra Aréne Slovenský pohár požiarnych družstiev v halových pretekoch, súťažilo 92 družstiev.
l povedala, že je zabezpečený dôstojný
priebeh Sviatku všetkých svätých. Informovala, že pre návštevníkov je cintorín vyčistený, je na ňom poriadok, je zabezpečené
ozvučenie na sväté omše a tiež hliadkovanie Mestskou políciou na parkovisku pri
kostoloch.
l dňa 16.11.2019 o 14:30 h sa uskutoční
spomienková akcia Deň študentstva, oslavy nežnej revolúcie v Dome kultúry vo Svite. Organizuje ich Mládežnícky parlament
v spolupráci s Centrom voľného času, dôchodcami a Mestom Svit. Budú tam sprievodné podujatia ako výstava predmetov
a vecí z čias pred rokom 1989, premietanie
filmu, kapustnica.
l dňa 26.11.2019 o 15.30 h v zasadačke
č. 5 na prízemí MsÚ vo Svite sa uskutoční
verejné stretnutie primátorky a poslancov
s občanmi mesta.
l dňa 27.11.2019 o 15.30 h v Kultúrnom
dome v mestskej časti Pod Skalkou sa
uskutoční verejné stretnutie primátorky
a poslancov s občanmi tejto časti mesta.
l
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Predpokl.
výdavky
mesta

% min.
spoluúčasti

Názov

Schválená
suma
dotácie

Por. č.

Celkové
náklady
projektu

Podané žiadosti o dotáciu roku 2019
poznámka

Schválené žiadosti:
1.

Materiálno-techn.vybavenie ZOS

2 364

1 970

20

394

profesionálna práčka do ZOS

2.

Rozšírenie kamerového systému Mesta
Svit

12 089

9 000

20

3 089

schválené financie na 3 kamery namiesto
6.-tich pôvodných

3.

Rekonštr.bežeckej dráhy-Spojená škola

32 810

10 000

5

5 000

zvyšnú čiastku dofinancuje škola

4.

Rodinné centrum

4 346

3 000

20

1 346

oprava, údržba priestorov

5.

Dom smútku - rekonštrukcia

310 000

137 239

5

7 223

spolu oprávnené náklady: 144 462,00 €

165 538

neoprávnené náklady - fin. z úveru

6.

Priechod pre chodcov cez cestu I/18

15 786

14 997

5

789

svetelná časť priechodu
(prepoj. chodník do Podskalky)

7.

Výstavba tartanovej dráhy na futb.
štadióne

490 000

250 000

40

40 000

potrebné dofinancovať - žiadosť o dotáciu
z iných zdrojov

Žiadosti čakajúce na posúdenie:
8.

Dom opatrovateľskej služby - úprava
okolia

16 500

10

1 650

lavičky, altánok, úprava okolia

9.

Priechody pre chodcov - 2 priechody

25 663

20

5 132

stavebná časť priechodov

10.

Kamerový systém

15 000

10

1 500

2 kamery - budova Mestského úradu

11.

Nabíjacia stanica na elektromobil

5 749

5

999

1 ks nabíjacej stanice, 2 napájania

12.

Zlepšenie kvality ovzdušia v meste

105 000

5

5 250

nákup špeciálneho vozidla - zametač

13.

Zlepšenie podmienok pre zber TKO

84 000

5

4 200

nákup špec. vozidla - čelný nakladač

Spolu (riadky 1. až 13.)

1 119 307

242 110

Neúspešné žiadosti:
14.

Rekonštrukcia mulifunkčného Ihriska

19 950

neschválené

5

ZŠ Komenského

15.

Rozšírenie kamerového systému mesta

59 372

neschválené

5

6 kamier + monitorovacie pracovisko

16.

Športová infraštr. - šatne štadión

50 000

neschválené

0

rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení

17.

Futbalová infraštruktúra - tréning. Ihrisko
s umelým osvetlením a závlahou

92 218

neschválené

25

na mieste bývalého škvarového ihriska

18.

Rekonštrukcia zdravotného strediska

1 005 000

nepodaná
žiadosť

5

žiadosť nepodaná z dôvodu nesúhlasu
lekárov s podmienkami výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu

19.

Výstavba cyklistického chodníka - severný breh rieky od kostolov po Svitpack

233 609

nepodaná
žiadosť

5

nenaplnenie podmienok výzvy existujúcou
projektovou dokumentáciou

Rozpracované projekty k očakávaným výzvam na získanie dotácie:
20.

Cyklotrasa - štrkovisko

84 210

21.

Plaváreň

v riešení

22.

Výsadba zelene

16 500

23.

Energetický audit verejného osvetlenia

v riešení

14

5

4 211

výstavba cyklotrasy
rekonštrukcia rozvodov tepla-financovanie
z garantovanej energ.úspory, stavebné
úpravy - financ.z vlastných zdrojov

1 000

výsadba drevín 90 ks
vypracovanie energetického auditu za
účelom identifikácie a návrhu opatrení
energetickej efektívnosti
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Vo Svite rastie
mladá spisovateľka

Sára Mária Tompošová, žiačka
SZUŠ Fantázia získala 2. miesto na
celoslovenskej súťaži vo vlastnej
literárnej tvorbe, ktorá nesie názov
„Škultétyho rečňovanky“. Súťažila
s dielom „Nikdy nie si sám“.

Dobrovoľníci a žiaci
skrášlili deň dôchodcom

V závere októbra mali dôchodcovia v Dome opatrovateľskej služby vo Svite iný
deň ako zvyčajne. V rámci mesiaca úcty k starším im venovala svoj čas skupina
dobrovoľníkov z Kooperatívy spolu so žiakmi spojenej školy na Mierovej ulici.
Poisťovňa Kooperativa v rámci svojich
činností realizuje každoročne deň dobrovoľníckych aktivít. Je to deň, kedy sa snažia
venovať svoj čas a energiu deťom, mladým
ľuďom, dospelým i seniorom, ktorí pomoc
potrebujú. Tento rok vybrali zariadenie vo
Svite a to Dom opatrovateľskej služby.
Okrem obdarovania osuškami, uterákmi a utierkami, si pri občerstvení posedeli a porozprávali sa s ľuďmi, ktorí v tomto
zariadení bývajú. Vypočuli si rôzne silné
životné príbehy, ktoré chvíľami aj dojímali, no na druhej strane, na niektorých

príbehoch sa aj spoločne zasmiali.
Pridali sa k nim aj prváčikovia zo spojenej školy na Mierovej ulici pod vedením
pani učiteľky Lenky Smolkovej. Detičky
zarecitovali, zaspievali a zahrali na klavíri
rôzne pesničky a básničky. Boli príjemným
spestrením a vyčarili svojim vystúpením
úsmev na tvárach všetkých zúčastnených.
Po príjemnom čase strávenom v Dome
opatrovateľskej služby, sa presunuli do
vonkajšieho areálu a pomohli pohrabať
lístie. Vďaka za poskytnutie náradia a vriec
patrí aj Technickým službám.
(red)

Odovzdávanie cien sa uskutočnilo
25. októbra v knižnici vo Veľkom Krtíši.
Pripravený bol bohatý program s kladením vencov a workshopom. Ako veľký
prínos a povzbudenie do ďalšej tvorby
Sára uvádza rozbor diel, kde ju organizátori pochválili, ale tiež podali cenné
rady a kritiku, ktorá je tak veľmi potrebná
k zlepšeniu a posúvaniu sa vpred.
Sára je dievča zo Svitu. Je to žiačka
strednej školy, ktorá sa rada zamýšľa
nad životom, nad sebou, nad inými, nad
hocičím, čo ju aspoň trochu zaujme. Má
vzácny dar, že vo všetkom hľadá príbehy
a námety na písanie. Inšpirácia na ňu číha
na každom kroku a potom ju premieňa
na príbehy. Sára, gratulujeme a prajeme
tvorivú ruku pri písaní. 		
(MR)

Sviťania na Dukle

Sviťania, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Jednoty dôchodcov Slovenska sa zúčastnili 6. októbra
spomienkového stretnutia na Dukle.
Na pietnych miestach na Dukle a vo Svidníku sa pri príležitosti 75. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie uskutočnili spomienkové podujatia. Nechýbala prezidentka SR Zuzana Čaputová, preseda vlády SR Peter Pellegrini, predseda NR SR Andrej
Danko, ďalší členovia vlády a viacerí vzácni hostia z domova a
zo zahraničia. Cieľom bolo pripomenúť si hrdinstvo československých a sovietskych vojakov, ktorí v tejto operácii pri bojoch
s nepriateľom za oslobodenie Československa zaplatili najvyššiu daň - svoje životy. I keď nám počasie veľmi neprialo i tak sme
hrdí na to, že sme sa mohli tejto piety zúčastniť.
(text: J.Š. foto: Š.H.)
ROČNÍK XVIII - NOVEMBER 2019

Seniori pri studničke

Málokto uverí, že 9. októbra, taký upršaný deň, sa pri studničke stretlo viac ako 40 seniorov, aby splnili naplánovanú činnosť
- turistickú prechádzku po chodníkoch Baby. Prechádzka bola
pod dáždnikmi a v pršiplášťoch. Počasie sa muselo umúdriť,
lebo pri studničke rozvoniaval guláš a hrala harmonika Marienky Voščekovej. Bolo veselo, ľudia sa bavili, spievali a guláš, ktorý
pripravil osvedčený kolektív pod vedením Jozefa Dluhého bol
výborný. Všetci boli radi, že i v nepriaznivom počasí prežili dopoludnie aktívne v jedinečnom prostredí.
(J.Š.)
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 11. októbra 2019
sme si pripomenuli
rok od úmrtia

Týmto sa chceme poďakovať
p. Ľube Jančíkovej a p. Petrovi Čapó
za veľmi dôstojnú rozlúčku s naším bratom

Milanom KIAPEŠOM
Zároveň ďakujeme
p. Ľubomírovi Čubanovi za ľudský prístup
a pomoc pri organizovaní pohrebu.
Súrodenci a spolupracovníci

Žofie HORŇÁKOVEJ,

rodenej Durlákovej
ktorá zomrela nečakane vo veku 76 rokov.
Zanechala v nás smútok a zarmútenie,
ktoré každý deň pociťujeme v jej
neprítomnosti. No spomienky a myšlienky
v nás tkvejú a sprevádzajú nás ďalším
životom. Navždy zostane v našich srdciach
Ďakujeme za tichú spomienku,
ktorú jej venujete. Česť jej pamiatke.
Smútiaca rodina

V súvislosti s novelou zákona o ochrane osobných údajov nie je možné
zo strany mesta posielať občanom mesta pozvánky na slávnostné prijatie
jubilantov. Prosím preto všetkých, ktorí majú záujem o slávnostné
prijatie jubilantov, aby to oznámili na mestskom úrade v kancelárii
č. d. 116 u Ľuby Jančíkovej.

SVITTASENIOR

oslávil mesiac úcty k starším

Úcta k starším, úcta k múdrosti a skúsenosti. Október je vďaka pestrej palete
farieb jesene jedným z najkrajších mesiacov v roku. Podobne je to aj s ľuďmi.
Človek je krásny nielen vtedy, keď je mladý, ale jeho krásu tvoria aj múdrosť
a skúsenosti, ktoré mu vekom pribudli. Nesmierne si ceníme tých, ktorí sa
aktívne a primerane svojim možnostiam zapájajú do života nášho mesta.
Príkladom môžu byť aj seniori, ktorí sa
združili v OZ SVITTASENIOR a svojim účinkovaním v meste a blízkom okolí sa snažia rozdávať radosť spoluobčanom. Dňa
11. októbra sa rozhodli osláviť mesiac
úcty k starším v Kultúrnom dome Pod
Skalkou na spoločnom posedení. Oslava
sa niesla v duchu hesla „Sami sebe“.
Svojpomocne pripravili občerstvenie a pestrý program za pomoci žiakov
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Strednej odbornej školy polytechnickej
J. A. Baťu vo Svite, pod vedením učiteľky
Alice Skokanovej. Študenti potešili prítomných svojim vystúpením. Veď tak to
má byť. Stretla sa tu mládež so seniormi. Hovorí sa že protiklady sa priťahujú
a bolo to vidieť aj na ich spoločnom vystúpení, v ktorom sa výborne dopĺňali.
Na toto príjemné posedenie boli pozvaní aj hostia. Za Mesto Svit sa zúčastnili

Kto žije
v našich srdciach,
nikdy nezomiera.
Dňa 1. novembra 2019
uplynul rok, čo nás
navždy opustila

Júlia Zelená,

rodená Kasenčáková.
S láskou spomínajú
dcéry a syn s rodinami.

Odišla si tíško,
nie si medzi nami,
ale v našich srdciach,
žiješ spomienkami.
Dňa 23. novembra 2019 uplynú 4 roky,
čo nás opustila naša dobrá mamka
a stará mamka

Anna JURČOVÁ.

Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Markéta
a Anička s rodinami.
- Daniela Virostko (primátorka mesta sa
pre služobnú cestu ospravedlnila), kultúrna referentka Ľuba Jančíková, poslanci Eduard Cetl a Vladimír Zentko, Daniela Černohorská, riaditeľka CVČ vo Svite
a Pavol Gašper, poslanec VÚC Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je zároveň bývalým dirigentom Podtatranských
Alexandrovcov a združeného spevokolu
Senior. Celú akciu fotograficky dokumentoval Peter Kostka.
Oslavy zahájil príhovorom vedúci
SVITTASENIORU Alexander Tokár. Privítal
hostí a všetkých prítomných. Príhovor
predniesol Ján Bučina. Program pripravili
všetky zložky SVITTASENIORU a to Združený spevokol SENIOR, tanečná skupina
MAJA, Duo - ozembuch Alexander Tokár
a heligónka Mária Voščeková, humornou scénkou potešili prítomných PYŠNÉ
DÁMY. Na záver, ako zlatý klinec programu zaspievali Podtatranskí Alexandrovci.
Po programe sa podávala večera, ktorú pripravili traja Jozefovia - Jozef Dluhý,
Jozef Kalakaj a Jozef Hudák. Patrí im veľké
poďakovanie. Večeru treba aj stráviť a tak
sa rozpútala tanečná zábava. Zvŕtajúcich
sa seniorov podporilo tiež domáce hudobné Trio Alexander Tokár (ozembuch),
Vladimír Bartoš (gitara) a Dušan Britaňák
(harmonika). Dôchodcovia akoby omladli. Nálada bola výborná, tešíme sa ďalšie
takéto stretnutia, ktoré aspoň na chvíľu
vrátia seniorom pocit mladosti. Nech im
to ešte dlho vydrží!
(red, Ján Bučina, foto: Peter Kostka)
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

MESTSKÁ KNIŽNICA INFORMUJE

OKTÓBER V KNIŽNICI
Beseda s Gustávom Murínom
8. októbra sme privítali v knižnici spisovateľa Gustáva Murína. Počas tvorivého pobytu v Dome spisovateľov Timrava
vo Vysokých Tatrách si našiel čas aj na
stretnutie s našimi čitateľmi. Na besede
nám predstavil svoju najnovšiu knihu
pod názvom „Dvojhra bez pravidiel: Rusko vs. Kočner“. Na vydanie práve pripravuje zbierku cestovných príbehov „Komáre v raji“ a tak nám priblížil i niektoré
svoje veselé cestovateľské zážitky. Tém
na rozhovor bolo neúrekom, pretože je
veľmi plodným autorom. Venuje sa tvorbe divadelnej, rozhlasovej, píše scenáre,
eseje, odbornú literatúru, prózu i literatúru faktu. Jeho texty boli preložené do
50 jazykov a publikované v krajinách,

vďaka ochote jeho švagrinej Emílie Nedzelovej.
Výstavu sme otvorili za účasti primátorky Dáši Vojsovičovej, príbuznej
autora Emílie Nedzelovej a pozvaných
hostí. Hudobným hosťom vernisáže bol
Peter Čapó. Kurátor výstavy František
Žoldák napísal: „Alexander Eckerdt bol
výborný kresliar a tak zo začiatku využíval hlavne litografickú kresbu a rôzne
šrafúry, tiež základné grafické techniky
ako linoryt a drevorez, no neskôr i širokú škálu techník tlače z kameňa, tiež
lept a suchú ihlu. Jeho grafické práce
majú litografickú mäkkosť a ľahkosť.
V maľbe si taktiež vytvoril svojský štýl,
s typickou pevnou a hutnou výstavbou
plochy obrazu, štylizáciou tvarov a atribútov motívu s výrazným akcentom na
farebnosť obrazu. Typickým prvkom
jeho malieb bola lyričnosť, poetika, no
i nostalgia, aj láskavý humor, až irónia.
Patrí medzi popredných slovenských
grafikov a maliarov so svojským videním
a rukopisom. Je významným predstaviteľom imaginatívneho prúdu v slovenskom
výtvarnom umení.“
Na výstave mohli návštevníci vidieť
diela vytvorené rôznymi technikami: litografie, linoryty, ilustrácie kníh, maľbu
tušom, maľbu na skle a olejomaľby.

Johny Peťko - Démon chlast

Gustáv Murín s primátorkou mesta

ako Afganistan, Cyprus, Egypt, Grónsko,
Chorvátsko, India, Taiwan, Ukrajina, USA
i v mnohých ďalších. Žije v Bratislave
a pôsobí ako vedecký pracovník na Katedre botaniky Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského.
Besedy sa zúčastnila i primátorka
mesta Dáša Vojsovičová, čo spisovateľa veľmi prekvapilo a povedal, že sa mu
to bežne nestáva. Preto vyslovil prosbu
o fotografiu s ňou a darčekom od mesta Svit - dáždnikom. Pri tejto príležitosti
sme vymysleli aj nový slogan: primátorka do nepohody. Tí, ktorí nestihli besedu si môžu prísť knihy Gustáva Murína
vypožičať do knižnice. Máme vo fonde
25 jeho titulov.

Ján „Johny“ Peťko, absolvent divadelnej a rozhlasovej akadémie VŠMU v Bratislave (odbor herectvo) vydal autobiografickú knihu Démon chlast s podnázvom
Nalej, hrozí vytriezvenie...! Vo februári
2018 navštívil našu knižnicu, aby knihu
o svojich začiatkoch závislosti na alkohole

Alexander Eckerdt - Sediace dievča, olej

predstavil. Teraz v októbri nás navštívil opäť
s voľným pokračovaním svojho románu
Démon chlast II: Nalej, hrozí absťák...!
V knihe opisuje obdobie svojej rozvíjajúcej sa závislosti na alkohole, študentské časy, obdobie Nežnej revolúcie, ale aj
čas strávený za múrmi psychiatrie. Príbeh
je neuveriteľne drsný, ale vyrozprávaný veľmi otvorene a pravdivo. Hlavným
Johnyho cieľom na besedách je vysvetliť,
čo je alkoholizmus, ako sa človek stáva
závislým, čo alkohol robí s organizmom
a hlavne psychikou závislého. A tiež vystríhať pred touto drogou, ktorá je u nás,
na rozdiel od iných závislostí, výrazne
tolerovaná. V súčasnosti majú čitatelia
záujem o knihy pravdivých skutočných
príbehov, napriek tomu Sviťania na besedy veľmi nechodia. O to viac nás potešili
ľudia, ktorí pricestovali z Popradu, Liptovského Mikuláša, či dokonca z Prešova.
(D. Šipošová)

V zrkadle času
V mesiacoch september a október
sme sprístupnili vo výstavnej sieni knižnice výber z tvorby Alexandra Eckerdta
v spolupráci s Malou galériou Alexandra
Eckerdta v Košiciach a predovšetkým
ROČNÍK XVIII - NOVEMBER 2019
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ZO ŠPORTU
Tím SŠ Mierová skončil na 2. mieste

Vikartovce obhájili titul

Koncom októbra sa na hokejbalovom ihrisku vo Svite pri Mladosti odohrali posledné dohrávky Sorriso Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy kategórie do 13 rokov. Aj v tejto kategórii sa o konečnom poradí celoročnej
súťaže rozhodovalo až do posledného zápasu.
Rolu favorita i v tomto ročníku potvrdili
hráči zo ZŠ Vikartovce. V dohrávkach ich
síce potrápili tímy zo SŠ Mierová Svit i ZŠ
Komenského Svit, no nakoniec oba zápasy doviedli do víťazného konca výsledkom
2:1. Kým „Mierováci“ s „Vikartovčanmi“
v úvode druhej časti dorovnávali gólom
Jozefa Pačaja na 1:1, „Komeňáci“ nad Vi-

kartovcami viedli presnou strelou Marcela Tencera ešte tri minúty pred koncom.
Záver však neudržali, keď im Peter Baran
nakoniec dorovnal a o ďalšiu minútu Ján
Drevko vsietil Komeňákom víťazný gól.
Hráči z Vikartoviec si vo svojom treťom
zápase hravo poradili so ZŠ Štrba, ktorú
zdolali 4:1. Vikartovčanom tak konečných

29 bodov zabezpečilo jasné prvenstvo
a obhajobu titulu Majstrov Podtatranskej
žiackej hokejbalovej ligy U13.
V ďalších súbojoch o 2. a 3. priečku
boli v hre ešte štyri tímy. ZŠ Komenského Svit vo svojom druhom zápase so
ZŠ Spišská Teplica síce vyhrala 2:1, no
ďalšími zápasmi ZŠ Liptovská Teplička
so ZŠ Spišská Teplica 3:0 a SŠ Mierová
Svit so ZŠ Liptovská Teplička 4:2 sa pre
„Komeňákov“ medailová pozícia rozplynula. Vicemajstrami ligy sa s 15 bodmi
nakoniec stali hráči SŠ Mierová Svit. Tesne za nimi sa na 3. mieste so 14 bodmi
umiestnila ZŠ Liptovská Teplička. Nahratých konečných 13 bodov hráčmi ZŠ Komenského Svit, vyšiel tím „Komeňákov“
tentokrát na 4. miesto. Na 5. mieste sa
umiestnila ZŠ Štrba a 6. priečka patrí ZŠ
Spišská Teplica.
Prvé tri umiestnené tímy boli organizátorom z MhbK Lords Ball Svit odmenené medailami a víťaznými pohármi.
V závere boli vyhodnotení i najlepší hráči celoročnej ligy. Najlepším strelcom
PŽHbL U13 sa stal Marko Šefc (ZŠ Vikartovce), najlepším obrancom Janko Benko
(SŠ Mierová Svit), najužitočnejším hráčom Daniel Smolár (ZŠ Litovská Teplička)
a najlepším brankárom ligy Tobias Bukovina (ZŠ Vikartovce).

(red, PhDr. Ladislav Kalasz)

Konečné umiestnenie Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy kategórie U13
1.

ZŠ Vikartovce

10

9

1

0

0

43 : 7

29b

2.

SŠ Mierová

10

5

0

0

5

21 : 19

15b

3.

ZŠ Liptovská Teplička

10

4

0

2

4

25 : 22

14b

4.

ZŠ Komenského Svit

10

3

2

0

5

17 : 18

13b

5.

ZŠ Štrba

10

4

0

0

6

15 : 41

12b

6.

ZŠ Spišská Teplica

10

2

0

1

7

12 : 23

7b

Naši džudisti úspešní
na medzinárodných
pretekoch
Takmer 440 súťažiacich z celého Slovenska, z Čiech, z Poľska a z Ukrajiny zavítalo 19. októbra do Popradu na medzinárodnú veľkú cenu v džude. Svitský klub
JUDO&TATRY a mesto reprezentovali:
Patrik Podhorský - 4. miesto, Alfréd Martin Krajňák, Vladislav Sedláček - 3. miesto,
Sárka Jurčová - 5. miesto, Michaela Jurčová - 5. miesto, Peťko Nagy - 4. miesto,
Dalko Kandalec - 3. miesto, Miška Kandalcová - 2. miesto, Samuel (Ego) Hanák.
Ďakujeme za reprezentáciu.
(red)
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Úspech našich
turisticko - orientačných bežcov
Po výborných septembrových úspechoch našich nováčikov z klubu TOM
Červík Svit na Majstrovstvách Slovenska v turisticko - orientačnom behu
sa do reprezentácie Slovenskej republiky za Sviťanov nanominovalo až
7 pretekárov rôznych vekových kategórií.
Sú to: Andrea Zavacká, Stelka Medvecová, Marco Capák, Jakub Madanský,
Ema Enekešová, Marko Jína a Daniel Im-

rich. Reprezentovali mesto aj na nedávnych medzinárodných majstrovstvách
v turisticko - orientačnom behu (TOB)

Futbalové hodnotenie
jesennej časti očami trénera
Po neúspešnej sezóne 2018/2019 sa mužstvo umiestnilo na poslednom
mieste. Časť hráčov sa na základe vlastného presvedčenia a tohto výsledku rozhodla skončiť s futbalom. Otázkou bolo, s koľkými hráčmi mužstvo
nastúpi na začiatok novej sezóny.
V jesennej časti sme po 9 kolách
dvakrát nad súperom vyhrali a sedemkrát prehrali. Spolu sme získali 6 bodov
so skóre 14 : 36. Z 10 mužstiev sa naše
umiestnilo v tabuľke na 8. mieste. V tomto prípade zohrala negatívnu úlohu, oneskorená letná príprava, príchod hráčov
(mladší žiaci) a absencia taktických, fyROČNÍK XVIII - NOVEMBER 2019

zických a herných postupov. Za najväčšie
problémy v mužstve považujem nezvládanie pokynov počas celého zápasu.
Prehra vo Veľkej Lomnici mrzí najviac.
Bol to posledný zápas jesennej časti. Prehrali sme ho vysoko 10 : 3. Tu môžem ako
tréner povedať, že mužstvo musí zvládať
hernú činnosť na ihrisku a rešpektovať

v českom Vsetíne. V silnej konkurencii už
zväčša „ostrieľaných“ pretekárov sa naši
podtatranci ani tu „nestratili“ a podali na nováčikov pekné bežecké výkony,
so splnením všetkých kontrolných úloh,
vrátane označenia všetkých azimutových bodov. Zo Sviťanov sa najlepšie
zadarilo Aďke Zavackej (SŠ Mierová Svit)
v kategórii najmladšie žiačky, ktorá sa
umiestnila na vynikajúcom 2.mieste a získala tak pre SR, náš podtatranský región
a Svit titul medzinárodnej vicemajsterky
v TOB. Za to jej patrí veľká gratulácia. No i
ďalší naši pretekári zabojovali a snažili sa
o čo najlepšie umiestnenie i keď to tentokrát nebolo na medailu. Emka Enekešová z ktg. staršie žiačky (ZŠ Komenského
Svit) a Daniel Imrich zabehli najlepší čas
z výpravy SR. Stelka Medvecová a Marko
Jína (obaja ZŠ Komenského Svit) zabehli
druhý najlepší čas z výpravy SR.
Na medzinárodných majstrovstvách
tak celkovo Slovenská reprezentačná výprava získala 5 medailových umiestnení,
2 zlaté a 3 strieborné medaily. Všetkým
našim pretekárom ďakujeme za ich reprezentáciu a ich veľkú snahu uspieť.
Veľké poďakovanie patrí mestu Svit, pani
primátorke Dáši Vojsovičovej i pani riaditeľkám jednotlivých základných škôl za
poskytnutú podporu pre všetkých našich
pretekárov.
(PhDr. Ladislav Kalasz)
pokyny trénera. Chlapci vedia, kde je
problém a je len na nich ako to zmeniť.
Problémy so zložením mužstva boli
počas celej jesennej časti. Mužstvo sa
nám nepodarilo doplniť ani o chlapcov
z okolitých obcí. Nájsť futbalistu na ulici
je dnes žiaľ problém. Je vidieť, že futbal
už nie je taký zaujímavý šport ako kedysi
pre nás. Deti namiesto športu siahnu po
mobiloch a počítačoch. Myslím si, že je na
rodičoch, aby motivovali mládež k športu. Ako bývalý futbalista, otec, ktorého
syn hrá futbal, som odhodlaný to zmeniť
vo futbalovom klube Svit. Túto zmenu
nebude ľahké zrealizovať bez pomoci
vedenia klubu a podpory mesta. Pokiaľ
chceme hrať kvalitný futbal, musíme začať so zmenami. Za prvú a nevyhnutnú
zmenu pre hráčov som považoval skultúrnenie priestorov šatne.
(Rastislav Medvec)

Priestor šatne po stavebných úpravách
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Iskra doma zatiaľ stopercentná,
vonku na úspech ešte čaká
Basketbalisti Iskry Svit majú za sebou úvodný mesiac základnej časti Slovenskej basketbalovej ligy. „Podtatranci“ zatiaľ predvádzajú dve odlišné
tváre. Doma totiž ešte nenašli premožiteľa, ale vonku sa zatiaľ dvojbodového úspechu nedočkali.
Hneď na úvod nového ročníka mala
Iskra najťažšieho možného súpera. V semifinálovej repríze sa predstavila na
palubovke úradujúceho majstra Interu
Bratislava. Sviťania si nepočínali zle, ale
skúsenosti a väčšia rotácia u súpera sa
napokon prejavili. „Myslím, že je kopec
vecí, ktoré musíme zlepšiť. Treba pracovať na obrannej činnosti do ďalších
stretnutí, aby sme boli úspešní. Bol to
problém, vytvárali totiž na nás veľký tlak
a ťažko sme sa potom presadzovali v obrane. Hrali sme tiež veľmi dobrú obranu,
ale nestačí ju hrať iba pár minút. Treba
ju hrať celých 40 minút, ak chceme po-

mýšľať na víťazstvo. Až na konci zápasu
to navýšili na 20-bodový rozdiel. V celom
stretnutí bol ten rozdiel menší. Keby nám
padlo viac striel a bránili by sme lepšie,
tak sme možno mohli pomýšľať aj na víťazstvo,“ povedal po prehre 64:84 pivot
Martin Bizub.
Chuť si jeho spoluhráči napravili v Iskra aréne. Výsledkom 90:81 zvíťazili nad
nepríjemnou Handlovou. „Bol to ťažký
zápas. Gratulujem každému z chlapcov,
že sme hrali výborne v obrane. Na konci
sme síce spravili pár chýb, ale hrali sme tímovo, bojovali sme. To musíme ukovať
v každom stretnutí a špeciálne doma.

Budeme tvrdí,
pretože tu nemôže
nikto ľahko vyhrať a možno ani nikto nevyhrá,“ burcoval
rozohrávač Svitu Saša Avramovič.
Následne síce prišla prehra 81:92 v Žiline, všetko si však Iskra vynahradila opäť
doma. V tradičnom východniarskom der-

by odprevadili rivala zo Spišskej Novej Vsi
s prehrou 74:96. „Pre nás, aj pre Spišskú
Novú Ves, to bol veľmi dôležitý zápas.
Oba tímy chceli vyhrať tento súboj. Bola
tu fantastická atmosféra. Spišská hrala
veľmi dobre, ale mali sme dobre pokrytých hráčov na trojkovom oblúku, na
rozdiel od územia pod košom, kde sme
si nedávali pozor najmä na Maxwella či
Thompkinsa. V druhom polčase sme si už
na to dávali pozor a dokázali sme tento
zápas vyhrať,“ vyjadril sa staronový kouč
tímu Rudolf Jugo.
Na konci októbra prišla nešťastná
a trochu kontroverzná prehra v Komárne. „Obuvníkom“ podľahli „Podtatranci“
86:89 po predĺžení. „Chcem na úvod pochváliť Komárno, odohrali dobrý zápas
a vzišli z neho víťazne. Počas stretnutia
a predĺženia sme im umožnili priveľké
množstvo bodov z druhých šancí, keď
získavali útočné doskoky, respektíve využívali naše straty. V posledných minútach
riadneho hracieho času sme hrali výbornú a kolektívnu obranu, z ktorej sme
prechádzali do útoku a to nám umožnilo
návrat do zápasu,“ uviedol krídelník Jalen
Nesbitt.
O to cennejší úspech prišiel následne
v domácej Iskra aréne, kde sa podarilo
prekaziť návrat bývalého kouča Michala
Madzina a zároveň ukončiť trojzápasovú
víťaznú sériu Patriotov Levice. „Po tragédii v Komárne, kde sme prehrali v predĺžení, sme počas týždňa pracovali na psychike hráčov. Obzvlášť sme sa sústredili
na defenzívu, ale súbežne sme makali aj
na ofenzíve. Skrátka, bolo čo robiť. Zápas bol veľmi tvrdý a fyzický. Snažili sme
sa riešiť problémy vo vnútri defenzívnej
zóny, ktoré nám spôsoboval Juríček. Samozrejme, keď pracujete vzadu, všetko
sa odohráva za oblúkom. Tam operovali
najmä Žiak s Hillom, ktorí majú dobrú
strelu. Bola to teda pre nás ďalšia otázka
po polčase, kedy sme nad hrou už prevzali kontrolu a zaslúžene sme zvíťazili,“
zamyslel sa nad duelom tréner Rudolf
Jugo.
Iskre Svit patrilo v tabuľke po 7. kole
Slovenskej basketbalovej ligy piate
miesto s bilanciou troch výhier a troch
prehier. V novembri sa môžu priaznivci
tešiť na viacero domácich duelov. V Iskra aréne sa 9. novembra predstavila
Prievidza, 16. novembra Inter Bratislava
a 23. novembra bude súperom Žilina.
Viac informácií sa dočítate na oficiálnom
webe klubu - iskrasvit.sk

(M. Duchovič, foto D. Faix)
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