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Výsledky komunálnych volieb v meste Svit
Počet platných hlasov odovzdaných
pre jednotlivých kandidátov na primátora
a poslancov MsZ mesta Svit
1
Počet voličov
zapísaných
v zozname voličov

2

1100 1162

Volebný okrsok
3
4

5

6

Spolu

772 1210

990 1136 6370

Počet voličov,
ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní

570

647

369

519

491

629 3225

Počet voličov, ktorí
odovzdali obálku

570

644

369

519

491

629 3222

Počet platných hlasovacích lístkov
- primátor

556

633

369

518

488

623 3187

Počet platných hlasovacích lístkov
- poslanci

562

633

367

516

487

623 3188

Účasť v okrskoch v %

51,82 55,68 47,80 42,89 49,60 55,37 50 63
%
%
%
%
%
%
%

Počet platných hlasov odovzdaných
pre jednotlivých kandidátov na primátora
mesta Svit
č. Meno kandidáta
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dáša Vojsovičová
Ján Drobný
Miroslav Škvarek
Vladimir Zentko
Štefan Vartovník
Igor Hulín
Jozef Kalakaj
Karol Dračka
Peter Dudek

Volebný obvod
1
2
3
4
5
6
214 273 181 211 198 137
131 146 86 146 139 125
111 114 50 96 77 309
36 40 15 19 26 16
16 19
8 13 12 18
18 10 14
8
7
7
9
5 10 13 15
6
19 23
3
6
3
2
2
3
2
6 11
3

Spolu
1214
773
757
152
86
64
58
56
27

Počet platných hlasov odovzdaných
pre jednotlivých kandidátov na poslancov
MsZ mesta Svit
č. Meno kandidáta

1

Volebný obvod
2
3
4
5

6

Spolu

1 Dáša Vojsovičová

265 340 181 237 233 206

1462

2 Ján Drobný

212 224 163 204 175 209

1187

3 Rudolf Abrahám

177 245 116 185 152 220

1095

4 Ivana Švagrovská

154 189

84 165 128 276

996

5 Marianna Šramková 156 193 139 168 177 146

979

6 Martin Míčka

180 198 109 183 158 119

947

7 Ivan Zima

173 165 121 170 130 174

933

8 Eva Kačmarčíková

160 156

92 143 125 219

895

9 Vladimír Zentko

174 184 111 137 136 120

862

10 Eduard Cetl

147 162 118 126 109 188

850

11 Mária Smatanová

142 176

95 133 102 191

839

12 Marián Bezák

124 124

85 159 135 128

755

50 101

13 Janka Bobulová

63 320

705

14 Jozef Timkovič

132 107

72 123 105 133

672

15 Miroslav Škvarek

104 117

47

95

62 217

642

44

80

45 288

606

16 Ján Babčák

2

73

69

98

80

č. Meno kandidáta

1

Volebný obvod
2
3
4
5

Spolu

6

17 Jana Perinajová

103 145

61

93

76 116

594

18 Marián Kuruc

119 110

61 116

76 106

588

19 Richard Kaprál

72

66

42

62

59 256

557

20 Milan Sabo

73

83

46

76

81 192

551

21 Jozef Dluhý

100

86

54

86

52 162

540

22 Jozef Kalakaj

91

90

70 101

89

71

512

23 Boris Vavrasek

83 147

50

77

72

75

504

24 Ondrej Spišák

88

84

54 109

74

93

502

25 Igor Hulín

104

79

78

74

77

79

491

26 Ondrej Vnenčák

96

91

50

86

74

58

455

27 Ján Pitoňák

75

85

67

74

65

88

454

28 Eduard Bobrík

109

82

53

77

75

45

441

29 Alena Živčáková

87

86

65

73

76

54

441

30 Pavol Drugaj

96

70

61

89

56

61

433

31 Ladislav Kalasz

50

82

47

84

59

90

412

32 Ľubomír Suchý

81 109

48

53

78

41

410

33 Andrea Panáčková

54

87

55

58 103

48

405

34 Lucia Žondová

92

93

36

67

42

62

392

35 Maroš Lištiak

70

79

48

55

65

65

382

36 Štefan Vartovník

73

68

38

64

50

59

352

37 Dean Burda

70

65

60

40

87

22

344

38 Erik Stenchák

78

73

35

56

67

34

343

39 Michaela Horkavá

56

64

29

68

60

60

337

40 Karol Dračka

66

63

40

39

45

22

275

41 Miroslav Vojsovič

54

52

27

42

30

35

240

42 Eva Dračková

54

61

27

45

41

10

238

43 Marcela Balandová

39

35

36

51

41

15

217

44 Adrián Lopata

33

37

19

27

32

61

209

45 Žaneta Galajdová

63

54

24

28

26

6

201

46 Tomáš Klimo

20

30

12

20

20

64

166

47 Juraj Schönwiesner

25

33

11

21

8

68

166

48 Tibor Andráš

20

20

13

28

19

32

132
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ZO ŽIVOTA V MESTE
Hovorí sa že:
„Strom poznáš po ovocí.
Dobrý strom rodí dobré plody.
Z dobrých, chutných plodov
má osoh hospodár,
ale i všetci ľudia vôkol neho.“

Vážení občania,
ešte v nedávnej dobe bol symbolom slušnej, usporiadanej rodiny,
v ktorej vládol pokoj, láska a úcta,
čistý stôl uprostred kuchyne. Stôl,
navôkol ktorého sa stretávali členovia rodiny a viedli diskusie, ktoré
boli korením života dobrej rodiny.
Takýto čistý stôl charakterizoval
aj starostlivo vyžehlený matkin obrus. A na jeho čistulinkom povrchu
rodina nachádzala dobroty, ktoré
boli už navždy vpečatené v mysliach rodinných príslušníkov ako
vôňa domova.
Práve v takýchto chutiach a pocitoch máme všetci v podvedomí
zachované generačné posolstvo
lásky a radosti z blízkosti milovaných osôb.
Čistý stôl je hlboko zakorenený
v našom bytí. Pretože čistý stôl znamená tiež čisté konanie, čisté svedomie, čisté stránky našich činov,
následných zúčtovaní a v neposlednom rade teda aj čisté svedomie.
Treba si uvedomiť, že to, ako konáme my dospelí, tak budú konať
aj naše deti a vnúčatá, ktoré čerpajú životnú silu z láskavej rodinnej
studnice dobrých energií. K týmto
pocitom sa budú vracať celý život
a budú čerpať túto energiu aj pri
riešení svojich vlastných životných
situácií.
A práve preto je potrebné a životne dôležité zachovávať čistý stôl
v každej našej rodine, ale aj v celom
našom Svitskom spoločenstve.
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Touto starou múdrou zásadou sa
snažím riadiť po celý svoj život. Mojou snahou bolo, aby výsledky mojej
práce, ale aj práce tých, ktorých som
si vybral pre napĺňanie cieľov, prinášali dobré, chutné a šťavnaté ovocie pre
naše mesto a väčšinu jeho obyvateľov.
Pred štyrmi rokmi, po zvolení do
funkcie primátora, sme sa pustili do
prípravy a realizácie dôležitých strategických dokumentov pre prípravu
významných rozvojových projektov
pre naše mesto. Po vyše troch rokoch
práce sme nastavili reálne cieľové riešenia, ktorých postupné napĺňanie by
malo priniesť nám, občanom žijúcim
vo Svite, osoh a vyššiu kvalitu života.
Tí, ktorí riadia mesto, ho nebudujú a nerozvíjajú pre seba, ale pre
tých, ktorí prídu po nich. A preto je
dôležité, aby sa práve oni vyjadrovali
k tomu, ako chcú žiť a čo v meste
chcú alebo nechcú mať.
Mám za to, že sa nám to podarilo.
Veľké projekty sa nerodia ľahko a nedajú sa realizovať zo dňa na deň. Je
na škodu veci, že v „polčase“ napĺňania týchto zaujímavých aktivít nám
bola vystavená stopka voličmi...
Mesto odovzdávame v dobrej
finančnej kondícii a s projektami,
ktoré ak sa aspoň čiastočne naplnia,
môžu významne pomôcť pre dobré
bývanie, život a napĺňanie voľnočasových aktivít obyvateľov.
V dohľadnej dobe sa bude kolaudovať nájomná bytovka s 84 bytmi.
Je podpísaná zmluva na rekonštrukciu Materskej školy na ulici kpt. Nálepku, kde nájde miesto 70 nových
predškolákov. Na jar sa započne realizácia Rekonštrukcie parkových,
sadových úprav na sídlisku „E“. Taktiež sa zrekonštruuje Cyklodopravný
chodník pozdĺž cesty I/18, od ulice
SNP až po tzv. mäsopriemysel, vrátane osvetlenia a nájazdov na prechody

pre chodcov cez hlavnú cestu.
Je zazmluvnená Rekonštrukcia
strechy a sociálnych zariadení telocvične na Spojenej škole Mierová. Realizácia začne taktiež na jar
2019. Podarilo sa nám uspieť pri
získaní finančných prostriedkov na
Odborné učebne na oboch základných školách, v celkovej výške
viac než 200 tis. eur.
Za odchádzajúce vedenie mesta vyslovujem skutočnosť, že sa
podarilo do mesta dostať finančné prostriedky v sume viac než
9 500 000,- eur, pri spoluúčasti
z rozpočtu mesta vo výške cca 600
tisíc eur.
Takže názor, že „sa nič neurobilo“,
ktorý sa niesol posledné mesiace
ulicami, nie je pravdivý. A za seba
môžem vysloviť spokojnosť s vyššie
uvedeným výsledkom v oblasti rozvoja a investovania do infraštruktúry mesta.
Okrem uvedeného sa počas uplynulých štyroch rokov veľa investovalo do činnosti športu, kultúry, aktivít seniorov a ostatných komunít.
Vážení Sviťania,
žijeme dnes vo svete prevratných zmien, ale žiaľ prevrátených
hodnôt. Život sa komplikuje najmä
vinou našej sebeckosti a neochoty
žiť v úcte k ostatným navôkol nás
a k ich práci v prospech všetkých.
Platí, že kto čo zaseje, to aj zožne.
Život postupne ukazuje, že viac
ako najlepší zákon, nariadenie či vyhlášku, je nutné dodržať charakter
a morálku človeka.
Dovoľujem si Vám všetkým, ktorí
ste nám boli nápomocní pri napĺňaní ideí počas uplynulých štyroch
rokov, veľmi pekne poďakovať
a popriať Vám veľa síl a zdravia do
ďalších rokov.
Všetkým Sviťanom prajem požehnané, láskyplné vianočné sviatky a šťastný nový rok 2019.
S úctou
Ing. Miroslav Škvarek, MPH
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Objavili sa u vás ploštice?
Prítomnosť ploštice posteľnej vo svojom byte či dome spoznáte
hlavne podľa nepríjemných štípancov, ktoré Vám tento hmyz cez
noc spôsobí, pretože ploštice sú aktívne iba v noci. Ploštice môžete
spozorovať voľným okom v okolí postele, či gauča. Skrývajú sa hlavne
v záhyboch, bočných švoch matracov, pri rôznych spojoch,
v záhlaví postele, na rošte postele, za obrazmi, pod alebo v nočných
stolíkoch, v zásuvkách. Skrátka hocikde v okolí lôžka.
Ďalší indikátor výskytu ploštíc je ich
trus - drobné čierne bodky podobné mušiemu trusu.
Ploštica posteľná je známy parazit teplokrvných stavovcov vrátane človeka. Je to
hrdzavočervený bezkrídly hmyz veľký 5 - 9
mm. Napáda svoje obete spiace za tmy. Cez
deň sa ukrýva v štrbinách nábytku a stien,
za obrazmi, garnižami a pod. S obľubou
zalieza do elektrických zásuviek, kde ju
najľahšie nájdeme. Žije i v kurínoch, holubníkoch a niekedy aj v hniezdach lastovičiek
a vrabcov. V budovách sa ploštice rozliezajú
v lete cez okná po vonkajších stenách budov. Po celý rok putujú cez vonkajšie chodby, šachty inžinierskych sietí, štrbiny okolo

potrubia ústredného kúrenia atď.
Ako zistíme pôvodcu obťažovania
a poštípania spiacich osôb? Uštipnutie
spôsobuje u väčšiny ľudí vznik spočiatku
bolestivých, neskoršie svrbiacich mierne

vyvýšených pupencov, často nepravidelného obrysu, s priemerom 1 - 3 mm.
Pupence sa nachádzajú hlavne na obnažených miestach tela nepokrytých bielizňou, na rukách, nohách a hlave, často
i na chodidlách. Silnejšie pobodanie
u citlivých ľudí sprevádza horúčka, opuchy a niekedy aj žihľavková vyrážka po
celom tele. Poštípané miesta natierame
alkoholom, mentolovým alebo eukalyptovým liehom, 10% čpavkom alebo chladivou masťou. Na opuchy prikladáme
obklady s octanom hlinitým.
Pred zavlečením ploštíc sa bránime
dodržiavaním všeobecných zásad hygieny, čistotou v bytoch, kontrolou starých
predmetov prinášaných do bytu na prítomnosť ploštíc. Pri podozrení na výskyt
ploštíc musíme vyhľadať odborníka, ktorý naše podozrenie overí a v pozitívnom
prípade určí vhodný postup ich hubenia.
Pri zistení výskytu ploštíc vždy hrozí nebezpečenstvo ich rozšírenia do susedných bytov.
Pretože sa ploštice neustále množia,
rýchly a včasný zásah vie byť omnoho
efektívnejší v ranných štádiách množenia
tohto hmyzu.			
BP

Upozornenie na dodržiavanie pravidiel
cestnej premávky jej účastníkmi
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade upozorňuje občanov na
dôležitosť dodržiavania pravidiel cestnej
premávky jej nemotorovými účastníkmi
s osobitným dôrazom na vybavenie bicyklov - osvetlenie, používanie ochranných prilieb cyklistami, používanie
reflexných prvkov alebo reflexného bezpečnostného odevu cyklistami a chodcami za zníženej viditeľnosti (tma, hmla,
dážď, sneženie). Je potrebné si uvedomiť,
že vidieť a byť videný je životne dôležité
nielen pre vodičov motorových vozidiel,
ale najmä pre chodcov a cyklistov, ktorí

na nedostatočné používanie reflexných
prvkov často doplácajú zdravím a neraz
i životom.
Vzhľadom na nadchádzajúce obdobie charakterizované nepriaznivými
poveternostnými podmienkami žiada
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
najmä chodcov a cyklistov o používanie
čo možno najväčšieho počtu ochranných
a reflexných prvkov a ostatných účastníkov cestnej premávky o maximálnu ohľaduplnosť a disciplinovanosť v cestnej
premávke, predovšetkým v čase zníženej
viditeľnosti.
OR PZ Poprad

Dni študentstva zaujali filmom aj kvalitným koncertom
V piatok 16. novembra sa vo Svite premietal slovensko-český tanečný film Backstage,
ktorý prilákal do Domu kultúry množstvo malých aj veľkých filmových fanúšikov. Členovia
občianskeho združenia Junior Team Svit pripravili pre divákov aj malé občerstvenie.
Ani tento rok sa 17. november v meste nezaobišiel bez dobrej zábavy. Pre návštevníkov
festivalu boli pripravené tri koncerty domácich slovenských hudobníkov. Po príhovore organizátorov sa ako prvé predstavilo Duo K&K z Prešova, s repertoárom plným tých najväčších slovenských hitov z 80. rokov. Aby boli zachované aj tradície z minulého ročníka, pre
hostí boli pripravené klasické párky s chlebom.
Po nich prišiel na rad ďalší slávny Prešovčan pod pseudonymom Mafia Corner, spolu so
svojim DJ-om Stylom. Toto muzikantské teleso urobilo tú najlepšiu atmosféru. Ako poslední v poradí vystúpili mladí hudobníci z Levoče pod menom Carpe.
Veľké ĎAKUJEME patrí vedeniu mesta Svit, osobitne vedúcej oddelenia kultúrnych, školských a športových činností Lenke Mačugovej, Bytovému podniku, Technickým službám
mesta Svit, Strednej odbornej škole polytechnickej J. A. Baťu, mäsovýrobe Knižka, pekárni
Hôrka a v neposlednom rade aj Basketbalovému klubu Iskra Svit za pomoc pri organizovaní podujatia.
						 MH, foto: DB
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Najvyššie štátne ocenenie
pre Petra Michlíka

„Cena za vedu a techniku 2018“ - najvyššie štátne ocenenie putovalo do rúk pracovníka Výskumného ústavu chemických vlákien, a.s.
Spoločnosť Výskumný ústav chemických vlákien, ktorá už takmer 68 rokov
úspešne pôsobí na pôde mesta Svit si
zásluhou dlhoročného zamestnanca pripísala do svojej kroniky ďalšie celoslovensky významné ocenenie. Jej špecialista pre oblasť výskumu a člen dozornej
rady Ing. Peter Michlík, CSc. si totiž počas
slávnostného galavečera, ktorý sa uskutočnil 8. novembra 2018 v Bratislave,
prevzal z rúk ministerky školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Martiny Lubyovej ocenenie v kategórii „Celoživotné zásluhy v oblasti vedy
a techniky“. A to za významný prínos
v rámci rozvoja výskumu chemických,
hlavne polypropylénových vlákien s využitím progresívnych modifikácií polymérnych systémov, vrátane aditivácie nanomateriálmi a ich výrobné uplatnenie
v Slovenskej republike a zahraničí.
Peter Michlík pôsobí vo VÚCHV, už
viac ako 40 rokov. Počas tohto obdobia
sa zaslúžil úspešným riešením projektov
základného a aplikovaného výskumu
o množstvo inovácií vo svojej oblasti zamerania. Ako autor a spoluautor
mnohých úžitkových vzorov a patentov významne prispel k tvorbe duševného vlastníctva tejto spoločnosti. Ako
kľúčový člen riešiteľského tímu v spoločnosti sa veľkou mierou podieľal na
získaní Ceny ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR za rok 2011 v kategórii „Vedecko-technický tím roka“,

za významný prínos v oblasti výskumu
progresívnych vlákien na báze klasických
a nových polymérov z obnoviteľných
zdrojov a v oblasti vývoja kompaktnej
linky na výrobu polypropylénového mikrovlákna.

Uznávaný je doma aj v zahraničí
Ako expertný technický pracovník dlhodobo spolupracuje s domácimi a zahraničnými podnikmi hospodárskej sféry
(napr. skupinou Chemosvit, Slovnaft,
BASF, Pegas Nonwovens, Degussa, Precheza, Austin Detonator, Moira, Unipetrol
a iné) na príprave a riešení výskumno-vývojových projektov, ktorých realizačné
výstupy prinášajú mnohé kľúčové inovácie v oblasti technológií makromolekulových látok. Nezabúda však ani na rozvoj
produktov svojej materskej spoločnosti
a pochváliť sa môže napríklad úspešnou

modifikáciou polypropylénových strižových vlákien s obchodným označením
„Kalcifil Mikro/Nano“, vyvinutých pre
zlepšovanie mechanických vlastností
a odolnosti betónov a mált. Za ne bol Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.,
ocenený Cenou ministra hospodárstva
SR za rok 2011 „Inovatívny čin roka“ v kategórii „Výrobková inovácia“.
Myslí však aj na budúcnosť firmy, pre
ktorú obetoval celú svoju profesionálnu
kariéru a zodpovedne pripravuje svojich mladších kolegov na prevzatie výskumníckej štafety. A čo by rád odkázal
mladej generácii vedcov a inovátorov,
prípadne študentom, ktorí o takejto kariére uvažujú? Rád si pomáha paralelou
s dobrodružným extrémnym športom
- pri oboch činnostiach je potrebné sa
poriadne popasovať s novými výzvami,
avšak v konečnom dôsledku sa vždy dostaví množstvo nezabudnuteľných príjemných pocitov z naplnenia osobných
ambícií, vnútorného uspokojenia, ba až
hrdosti za priebežné úspešné zdolávanie
prichádzajúcich výziev.
Výskumný ústav chemických vlákien vo Svite sa v súčasnosti okrem výskumu v oblasti syntetických vlákien
a polymérnych systémov zaoberá malotonážnymi výrobami chemických špecialít, vývojom a výrobou strojnotechnologických celkov a v neposlednom rade
aj testovaním a certifikáciou textilných
a vláknárenských výrobkov. Pre napĺňanie svojej vízie v týchto odborných
činnostiach spoločnosť zamestnáva 70
kvalifikovaných zamestnancov a odborníkov, ktorí tvoria hlavný pilier jej
dlhodobej úspešnosti na slovenských
a zahraničných trhoch. Na kolegov, akým
je aktuálne ocenený Peter Michlík, je spoločnosť za zásluhy o rozvoj a dobrú povesť firmy mimoriadne hrdá.
MB

Mesto Svit povedie prvýkrát v jeho histórii žena
Korene mesta Svit nesiahajú síce do ďalekej minulosti, ale v jeho
mladej 84-ročnej histórii bude na jeho čele prvýkrát stáť žena.
Vo štvrtok 6. decembra 2018 sa v Hoteli Spolcentrum uskutočnilo slávnostné ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit. Po
zložení sľubu sa primátorkou mesta Svit stala Ing. Dáša Vojsovičová.
Následne sľub zložili aj novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva: Ing. Ján Drobný, PaedDr. Rudolf Abrahám, MUDr. Ivana Švagrovská,
PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD., Mgr. Martin Míčka, Ing. Ivan Zima,
Mgr. Eva Kačmarčíková, Ing. Vladimír Zentko, Eduard Cetl, Mgr. Mária Smatanová a Janka Bobulová.
Z dôvodu neprítomnosti zatiaľ sľub poslanca nezložil JUDr. Marián
Bezák, ktorý by tak mal urobiť na nasledujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.
Počas pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva bol do
funkcie viceprimátora mesta vymenovaný Ing. Ján Drobný.
Ku gratuláciám novozvolenej primátorke mesta Svit a poslancom mestského zastupiteľstva sa pripája aj redakčná rada Informačného spravodaja
občanov mesta Svit a praje im veľa šťastných, správnych a spravodlivých
rozhodnutí v prospech mesta a jeho občanov.			
LF
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Mnohonásobným darcom krvi
zo Svitu sa dostalo ocenenia
Na Mestskom úrade v Poprade sa v stredu 28. novembra uskutočnilo slávnostné odovzdávanie vyznamenaní bezpríspevkovým
darcom krvi z podtatranského regiónu.
Na ceremónii sa okrem darcov z popradského a kežmarského okresu zúčastnili aj zástupcovia Slovenského Červeného kríža, Národnej transfúznej stanice
SR a zástupcovia miest a obcí, z ktorých

pochádzajú pozvaní oceňovaní.
Slovenský Červený kríž oceňuje za bezpríspevkové darovanie krvi podľa počtu
odberov plaketami profesora MUDr. Jana
Janského a medailou profesora MUDr.

Jána Kňazovického za mnohonásobné
darovanie krvi. Krásne ocenenie humánnosti a šľachetnosti si tento rok prevzalo
aj 26 obyvateľov mesta Svit.
Bronzovou Janského plaketou boli
ocenení Janka Beňová, Ing. Eduard
Bobrík, Michal Ďurček, Štefan Lesný,
Mgr. Mára Maličká, Ing. Milan Maličký,
Marek Pristáš, Andrej Ševčík a Richard
Žoldák.
Striebornú Janského plaketu získali Ján
Bučina, Martin Černák, Peter Černický, Boris Ilavský, Ivanka Jínová, Miroslav Kozák,
PhDr. Andrea Križanová, Branislav Maličký,
Emília Matošová, Ing. Ľudmila Matúšová,
Mgr. Peter Mikuš a Dana Zajacová.
Zlatá Janského plaketa našla svoje
miesto v rukách štyroch sympatických
pánov: Šimona Kacviňára, Pavla Kuruca,
Jaroslava Majera a Petra Škurku. Vzácnu
diamantovú Janského plaketu si prevzal
Ján Popadič za viac než 80 odberov krvi.
Mesto Svit srdečne gratuluje a ďakuje
všetkým oceneným občanom za ich šľachetnosť, nezištnú pomoc a obetavosť,
vďaka ktorým sa z nich stávajú hrdinovia
pomáhajúci zachraňovať ľudské životy.
-red-

Amálka ďakuje obyvateľom mesta Svit
Naša dcéra Amálka má za sebou už
jeden rok plný životných skúšok. Počas
uplynulého obdobia podstúpila Amálka
operáciu vo Viedni a tvrdo na sebe pracovala na každodenných rehabilitáciách.
Avšak jej prvý rok nebol len o bolesti
a tvrdej práci, ako sa mnohým môže zdať.
Boli to aj chvíle naplnené láskou, ochotou a pozornosťou, ktorej sa našej dcérke dostalo (a naďalej dostáva) od rodiny,
priateľov, známych, ale i pre nás neznámych ľudí.
Chceme sa veľmi pekne poďakovať
všetkým Sviťanom, ktorí s láskou otvorili
svoje srdcia a s ochotou prispeli na zdravie našej Amálky. Bez ich pomoci by naša
dcérka nemohla podstúpiť prvý z viacero

naplánovaných operačných zákrokov vo
Viedni a neustále rehabilitačné cvičenia.
Ich podpora, starostlivosť a modlitby
našu dcérku posúvajú bližšie a bližšie
k vytúženému cieľu - viesť plnohodnotný
život.
Touto cestou sa chceme poďakovaťFrantiškovi Drozdovi za usporiadanie
koncertu Detské srdce 2018, Komunitnému centru Bonum, ale aj OZ Familiaris
za pomoc pri zbere 2% z dane. Naše ďakujem patrí aj Nadácii Chemosvit, SZUŠ
Fantázia a kolektívu Materskej školy vo
Svite, cukrárni Adriána a všetkým organizáciám, ktoré na liečenie Amálky prispeli.
Ešte raz veľké ďakujeme.
Amálka s rodinou

November v knižnici

Začiatkom novembra knižnica pripravila slávnostné podujatie - Vyhodnotenie najlepších čitateľov z kategórie dospelých a seniorov. Úvodný hudobný
darček pre prítomných pripravili žiaci Spojenej školy Mierová - ZUŠ Adam Pjaták a Šimon Kačmarák. Pracovníčky knižnice predstavili návštevníkom nové
knihy zakúpené do fondu knižnice, aj vyhodnotených čitateľov. V kategórii
dospelých sa na 3. mieste umiestnila Monika Horňaková, na 2. mieste Renáta
Palušeková a na 1. mieste Mária Muchová. V kategórii seniorov bolo poradie nasledovné - 3. miesto získala Mária Guľvasová, 2. miesto Viera Hozová
a 1. miesto obhájila Elena Trhajová. Všetkým srdečne blahoželáme.
Knižnicu navštívila 27. novembra Beáta Kelemenová, aby predstavila svoju prvotinu. Titul Martin s krásnymi modrými očami napísala pod menom
svojej babičky Emy Straňákovej. Na prezentácii autorka čítala úryvky z knihy
a porozprávala o jej vzniku. Knihu poviedok darovala knižnici, takže všetci záujemcovia budú mať možnosť si ju prečítať.		
Daniela Šipošová
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„Aký je to (S)vit...?“,
vianočný benefičný koncert

17. Reprezentačný ples
Folklórneho súboru
Jánošík

28. decembra 2018
18:00 hod.
v Dome kultúry vo Svite
Účinkujú:
študenti VŠMU v Bratislave
Zaznejú diela hudobných velikánov:
G. Ph. Telemann, J. S. Bach, G. Ph. Händel, J. Haydn a
W. A. Mozart (husle, klavír, spev...)

O PROGRAM SA
V cene lístka
POSTARAJÚ ČLENOVIA
prípitok, predjedlo, 2x
FS JÁNOŠÍK
jedlo, víno, nealko,
káva, slané

Vstupné dobrovoľné!
Príďte si oddýchnuť po vianočnom zhone
a zároveň urobte radosť rodinám v núdzi.
Záštitu nad podujatím prevzala
primátorka mesta Svit Ing. Dáša Vojsovičová

Predaj lístkov na tel. č. :
0915 952 784

Zákaz používania pyrotechniky

je stále aktuálny

Používanie pyrotechniky je na území mesta Svit, okrem Silvestra a výnimiek uvedených vo všeobecne záväznom nariadení, zakázané. Za porušenie všeobecne záväzného nariadenia hrozí pokuta až do výšky 500 eur,
v prípade právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov môže byť
pokuta až viac než 12-násobne vyššia.
Na základe problémov s používaním
pyrotechniky v denných aj nočných hodinách, kedykoľvek v roku, schválilo mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzné
nariadenie o používaní pyrotechnických
výrobkov na území mesta Svit už pred
dvoma rokmi. V minulosti usmernenie
používania ani obmedzovanie pyrotechniky zákon samosprávam neumožňoval.
V súčasnosti je to už však inak. Platná
právna úprava splnomocňuje mestá
a obce v zákone, aby svojimi všeobecne
záväznými nariadeniami mohli obmedziť
alebo usmerniť používanie pyrotechniky.
Mesto preto prijalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2016, ktoré hovorí
o tom, že pyrotechnika môže byť používaná počas Silvestra, t. j. 31. decembra
od 22.00 h do 1. januára do 2.00 h. Pokiaľ ide o používanie pyrotechniky mimo
Silvestra, môže sa používať počas konania verejných zhromaždení občanov pri
príležitostí významných pamätných
podujatí celoštátneho, regionálneho
ROČNÍK XVII - DECEMBER 2018

a mestského významu, pri konaní verejných zhromaždení občanov, verejných
kultúrnych podujatí, verejných športových podujatí, ktoré sú svojim charakterom prínosom pre rozvoj mesta a jeho
mestských častí a počas konania príležitostných trhov.
Uvedený zákaz sa vzťahuje na zábavnú pyrotechniku kategórie F2, ktorú je
možné predávať len zákazníkom od 18
rokov (napríklad rímske sviece, fontány s väčším rozptylom, niektoré druhy
kompaktov, rakiet a delobuchov – jednoducho všetky výrobky s tzv. hvízdavou
náplňou, ktoré sa nesmú používať v blízkosti kostolov, nemocníc, detských zariadení alebo škôl). Zákaz sa tiež vzťahuje
na zábavnú pyrotechniku kategórie F3,
predstavujúcu produkty, ktoré je možné
predávať len osobám starším ako 21 rokov (rakety, delobuchy, kompakty, ktoré
predstavujú stredne veľké nebezpečenstvo a sú určené len na používanie na veľkých otvorených priestranstvách).
LF

A
TIP NDARČEK
Tlačiareň Hansman s.r.o.,
prevádzka Svit,

príjme do pracovného pomeru
pracovníka na tlačiarenské
a knihárske práce
do jednozmennej prevádzky.
Prax v polygrafii vítaná.
Profesný životopis zasielajte
na adresu

info@hansman.sk
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Pulzujúci Jánošíček
V jesennom období súbor Jánošíček tradične pripravuje pre svojich
členov tvorivý workshop na zdokonalenie techník a zručností, ktoré
pomáhajú k dokonalejším výkonom v rámci scénického i autentického folklóru, ktorý sa súbor snaží predstavovať svojim divákom.
V termíne od 9. do 11. novembra 2018
sa členovia zúčastnili takéhoto workshopu v Hoteli RYSY Tatranská Štrba, kde
našli svoje útočisko, aby nacvičili zimný
repertoárový program, ktorý potrebujú
na nadchádzajúce obdobie. Workshop
pomenovaný TVORIVO ZA TRADÍCIAMI,
kde sa mohli mladší členovia mnohému priučiť od svojich starších vzorov
- JUNIORCOV, bol okorenený nielen nácvikmi a tréningami, ale jeho účastníci si

pozreli aj tatranskú prírodu v okolí hotela, nafotili umelecké fotografie a urobili
vystúpenie pre verejnosť. Popritom zhrnuli predošlé obdobie a našli si čas na
spoločne strávené chvíle.
Pulzujúci Jánošíček má v decembri
pred sebou vystúpenia v mestách Svit,
Lučivná, Švábovce a Kežmarok. Tempo,
ktoré má od začiatku roka, ho priviedlo
na Viva Talent Festival, kde získal bronzové miesto, Medzinárodný festival kro-

„Kráčať spoločne“
s ťažko zdravotne postihnutými sa pokúsili aj ôsmaci Spojenej
školy. Cieľom podujatia bolo sprístupniť Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami (ďalej len DSS) v Batizovciach čo najširšiemu okruhu verejnosti a predstaviť poskytovanie sociálnych služieb
z iného pohľadu a menej formálnym spôsobom.
Domov pod Tatrami otvoril svoje dvere verejnosti v rámci Dňa Prešovského
samosprávneho kraja 23. októbra, pod
názvom Kráčame spoločne. Toto sociálne
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zariadenie poskytuje svoje služby ťažko
zdravotne postihnutým občanom už od
roku 1959. Za jeho históriu prešlo jeho
bránami 1 289 klientov. O návšteve žia-

jovaných bábik, kde hostil 4 kolektívy
z Ukrajiny a Slovenska, Zamagurské folklórne slávnosti, Tatranské kultúrne leto,
Art Talent festival, pričom získal Cenu
víťaza za veľké umelecké výkony, CIOFF
a IOV Festival ETNOVYR vo Ľvove na
Ukrajine, kde sa zúčastnili súbory zo siedmich krajín Eurázie a Afriky (UA, LV, HR, IT,
ID, EG, SK). Takto súbor Jánošíček mohlo
vidieť do 4000 divákov. Posledným festivalom bol Top Talent Festival, kde získal druhé - strieborné miesto. Ocenenie
v podobe ďakovného listu za prínos pri
uchovávaní folklórnych tradícií získali aj
vedúci súboru Vlasta a Ľubomír Horňákovi, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii Antológie folklóru 17. novembra 2018
v Dome kultúry vo Svite.
Tradičné aktivity, ktoré súbor prezentuje pri o.z. Detský famózny svet Svit už
22 rokov, sú vizitkou dobrej organizačnej
dynamiky, a to aj vďaka podpore Nadácie
Chemosvit, Mesta Svit, Akadémie dôstojnej staroby Svit, J. Imrichovej, JUDr. Evy
Čabrovej Dr., poskytovateľov 2% dane
a rodičov detí, ktoré sú členmi súboru
Jánošíček.
Zároveň v mene súboru Jánošíček
a OZ Detský famózny svet želáme všetkým občanom mesta Svit i priaznivcom
súboru Jánošíček pokojné a požehnané
vianočné sviatky.		
dfssvit
kov ôsmeho ročníka Spojenej školy porozprávala Beáta Neupauerová.
Svoje aktivity sme zamerali na zlepšenie povedomia spoločnosti o sociálnych
službách a o možnostiach dobrovoľníctva. Týmto chceme vyzdvihnúť činnosť
školy a otvorenosť spolupracovať na takýchto podujatiach.
V Hale Máriássy riaditeľka centra Danica Ďuricová úvodným príhovorom privítala návštevníkov. Po ňom sa predstavili
prijímateľky (klientky) sociálnych služieb
s básňou z vlastnej tvorby a piesňou v doprovode gitary. Verejnosť mala možnosť
formou prednášky spoznať históriu zariadenia, pozrieť si nielen výstavu výrobkov
prijímateľov, ale aj stálu expozíciu zo života rodu Máriássy i galériu s krajinnými
kompozíciami. Prostredníctvom zážitkových aktivít boli žiaci vtiahnutí do života
a pocitov zdravotne postihnutých ľudí
a „spoločne sme tak kráčali“ ich neľahkou
situáciou. Vyskúšali si, ako sa cíti človek
na invalidnom vozíku a ako sa pohybuje
v priestoroch zariadenia, taktiež fungovanie človeka so zrakovým hendikepom.
Videli aj situácie zo života klientov na jednotlivých oddeleniach. Počas tohto dňa
si žiaci školy vyskúšali činnosti v keramickej dielni určenej na terapiu klientov.
Ďakujeme Spojenej škole, Mierová
134, Svit za spoluprácu a aktívnu účasť na
podujatí.			
BN
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CVČ bilancuje uplynulý rok

Centrum voľného času (CVČ) je mimoškolské zariadenie, ktoré zabezpečuje neformálne vzdelávanie pre deti a mládež od 5 do 30 rokov. Prostredníctvom pestrej palety záujmových útvarov a požiadaviek zo strany detí a rodičov zabezpečuje tento školský rok 24 záujmových útvarov s 272 členmi.
Centrum sa snaží vytvárať podmienky,
organizovať a zabezpečovať výchovnovzdelávaciu, záujmovú, športovú a rekreačnú činnosť pre deti a mládež v priebehu
celého kalendárneho roka. Počas letných
prázdnin zorganizovali tri turnusy v dennom letnom tábore, ktoré boli kapacitne
naplnené. Záujmové útvary - krúžky, ktoré
plnia základ priamej výchovno-vzdelávacej
práce, sú zabezpečené v oblastiach:
n pracovno-technickej - počítačová grafika, plastikoví modelári
n esteticko-výchovnej - výtvarný krúžok
v MŠ, hudobný krúžok, Kreško- kreatívny
školák, Klub mladých CVČ

n telesnej a športovej - basketbalový, plavecký, hokejbalový, futbalový, lukostrelec-

ký, tenisový, zjazdové lyžovanie, športové
hry a zumba, gymnastický pre MŠ, judo
n spoločensko-vednej - anglický jazyk
v MŠ, Klub mladých CVČ
n prírodovednej - rybársky krúžok, prechádzky prírodou
V rámci príležitostných činností vyvíja
CVČ spoluprácu so všetkými školami v meste, Mestskou knižnicou, Mestskou políciou,
Klubom plastikových modelárov - Tatranskí orli Poprad- Svit, FK Svit, MO SRZ Svit,
Úniou žien vo Svite či organizáciami združujúcimi seniorov v meste. Mimo záujmových útvarov bolo počas uplynulého roka
zorganizovaných 51 voľnočasových aktivít.
Spomenieme aspoň niektoré - mesiac úcty
k starším, olympiáda dôchodcov, opekačka pri Studničke, vianočný stolnotenisový
turnaj, zo športových je to najmä plavecká
štafeta, hokejbalové či futbalové turnaje.
Úspešní sú členovia juda aj lukostreľby.
Z tvorivých činností stoja za zmienku jesenné a veľkonočné tvorivé dielne, výroba masiek na karneval, výroba sviečok a rôzne iné.
Víziou CVČ do budúcnosti je naďalej organizovať rôzne podujatia, ktoré by spĺňali
očakávania záujemcov. Zároveň chceme
projektovať oddychové, relaxačné a zábavné aktivity na získanie sociálnej skúsenosti.
Neformálnym vzdelávaním dobrovoľníkov
by sme chceli participovať aj s miestnou
samosprávou a pritiahnuť do centra viac
mladých ľudí.
JK

Členovia CVČ Svit boli na chvíľu

Mladými archeológmi

Podtatranské múzeum a Obchodné centrum Forum usporiadali v týždni
od 5. do 9. novembra podujatie Mladý archeológ. Zúčastnili sa ho i členovia záujmového útvaru CVČ Svit.
si návštevníci mohli pozrieť, ako vyzerá

V úvode nás privítal Pavol Minarčak, ktorý dal školákom potrebné inštrukcie.
Nachádzal sa tu archeologický stan, kde
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jeho zariadenie vo vnútri, keď sa realizujú
veľké projekty niekde vo svete v púšťach.
Návštevníci videli, ako musia archeológovia
fungovať v provizórnych podmienkach. Tiež
bola pripravená archeologická sonda, ktorá mala 4 x 1,5 m. Naplnená bola pieskom,
v ktorom boli uschované časti rozobratej
kostry dinosaura (z plastu). Školáci si ju
mohli vykopať a vyčistiť. Potom si nájdené
časti nakreslili. Na záver dostali na pamiatku
odznak Mladý archeológ.
Účasť na tomto podujatí nám opäť
dala niečo nové. Niečo s čím sme sa doteraz nestretli. Tešíme sa na ďalšie akcie
organizované Podtatranským múzeom
v Poprade.
RNDr. Danica Božová

Učitelia rozvíjali
svoje zručnosti
na hospitáciách
v Českej Republike

Základná škola na ulici Komenského vo Svite bola úspešná a získala
v školskom roku 2018/19 financie
z programu Erasmus+. Žiaci tak môžu
benefitovať z inovatívneho projektu
Implementácia prvkov CO vo vyučovacom procese na základnej škole.
Prostredníctvom realizácie projektu
Implementácia prvkov CO vo vyučovacom procese, ZŠ Komenského vyslala
svojich zamestnancov na hospitácie
-jobshadowing do Raškovíc v Českej republike. Absolvovanie kurzu pomohlo
učiteľom rozvinúť ich odborné aj osobné
zručnosti. Spoločne s kolegami z Čiech
konzultovali problematiku civilnej ochrany a jej efektívne zaradenie do vyučovacieho procesu.
Medzi priority každej školy patrí príprava žiakov aj učiteľov na situácie
ohrozujúce bezpečnosť obyvateľstva,
ktorá je v súlade aj s prioritami EÚ. A práve jedným z cieľov projektu je správna
a pohotová reakcia na prírodnú katastrofu, efektívne osvojenie si základných
zručností a návykov ako správne reagovať, pohybovať sa a konať v neštandardných situáciách a podmienkach. Veríme,
že vďaka projektu si žiaci rozvinú kľúčové
kompetencie pri riešení mimoriadnych
situácií ako sú postup pri opustení školy,
miesto zhromaždenia, presun do bezpečnostného priestoru, signály CO, činnosť žiakov po ich vyhlásení. Zdokonalia
svoje znalosti a zručnosti v praktických
situáciách a posilnia zodpovednosť pri
samostatnej ako aj tímovej práci.
SS
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Čas plynie,
ako tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Dňa 20. 12. 2018 si pripomenieme
už 10. výročie, čo nás navždy opustil náš
otec a starý otec

Jozef Čarnoky.

V našich srdciach navždy ostane.
Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Smútiaca rodina

Sú vety,
ktoré už nepovieme,
sú chvíle,
na ktoré nezabudneme,
sú okamihy,
na ktoré radi spomíname.
Dňa 29. decembra 2018 uplynie 15 rokov,
odkedy nás navždy opustil
náš milovaný otec, starý a prastarý otec

Ladislav Havlík.

Dňa 15. októbra 2018 sme sa rozlúčili
s našou drahou manželkou, mamou,
babkou, švagrinou, svokrou, tetou,
priateľkou a známou

Žofiou HORŇÁKOVOU,
rodenou Durlákovou,

ktorá zomrela nečakane vo veku 76 rokov.
Zanechala v nás smútok a zarmútenie, ale
i kúsok seba a myšlienky, čo nás budú
sprevádzať ďalším životom.
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku pánovi farárovi ThDr. Štefanovi Vitkovi PhD., PhDr. Soni
Andrašovej, Technickým službám mesta Svit,
Dychovke Sviťanka a všetkým, ktorí sa s ňou
prišli rozlúčiť na ceste do večnosti.
Smútiaca rodina

Poznáme históriu života mnohých
ľudí, ktorí urobili kariéru. Pozoruhodné je
to, že sa vysoko dostali z jednoduchých,
až primitívnych podmienok. Narodili sa
v provizórnom príbytku. Mali šťastie, že
si niekto všimol ich talent, schopnosti
a pomohol im „vyšvihnúť sa“. Určite je to
vhodný námet na literárne dielo alebo
film.
Približne pred dvetisíc rokmi sa v mestečku Betlehem (v maštali) narodil Ježiš.

Osud Ti nedoprial
dlhšie s nami byť,
no v našich srdciach
budeš navždy žiť.
Dňa 18.12. 2018 uplynie už 15 rokov
odkedy nás opustil náš milovaný ocko,
manžel, syn, brat, strýko, ujo a kamarát

Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.

Emil Kiska.

S láskou smútiaca rodina

S láskou a úctou spomína rodina.
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Vianočné posolstvá

Ako tridsaťročný, keď začal verejné
účinkovanie, udivoval židovskú verejnosť múdrosťou a zázrakmi. Hovoríme
o Ježišovi, Božom Synovi. Jeho posolstvo
spásy nemohlo zostať uviaznuté v betlehemskej maštali. Ono má univerzálny
charakter. Je určené všetkým ľuďom.
Z chladnej maštale sa dostalo do celého
sveta. Obsah tohto posolstva nájdeme
v slovách apoštola: „Toto je dobré a milé
pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý
chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu.“ (1Tim 2, 3 – 4)
Žiadna dobrá skutočnosť by nemala
zapadnúť prachom. Vždy sa nájde niekto,
kto ho sfúkne, alebo odstráni. Vianočný
čas je primeraný na to, aby sme z nášho
záujmu o spásu zotreli prach zabudnutia. Máme opäť možnosť oživiť v sebe
spásonosné ambície, o ktoré prichádzame vinou konzumného spôsobu života
a zhonu.
Všetkým obyvateľom Svitu prajem,
aby objavili novosť Kristovho narodenia
a jeho posolstvo spásy. Boh sa znovu
uchádza o našu priazeň a očakáva, že
nájde naše otvorené srdce.
ThDr. Štefan Vitko, PhD.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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Vianoce 2018

Program bohoslužieb
počas vianočných sviatkov 2018/2019
07.00

sv. omša vo Svite

07.00

sv. omša v Podskalke

00.00

polnočná sv. omša vo Svite

00.00

polnočná sv. omša v Podskalke

25. 12. 2018
Narodenie Pána,
slávnosť,
prikázaný
sviatok

07.30

sv. omša vo Svite

09.00

sv. omša v Podskalke

10.30

sv. omša vo Svite

18.00

sv. omša vo Svite

26. 12. 2018
sv. Štefan,
mučeník,
sviatok

07.30

sv. omša vo Svite

09.00

sv. omša v Podskalke

10.30

sv. omša vo Svite + Dobrá novina,
koleda v kostole vo Svite

07.30

sv. omša vo Svite

09.00

sv. omša v Podskalke
+ Dobrá novina, koleda v kostole
v Podskalke

10.30

sv. omša vo Svite

18.00

sv. omša vo Svite

07.00

sv. omša vo Svite

17.00

sv. omša vo Svite s poďakovaním
za starý rok

17.00

sv. omša v Podskalke
s poďakovaním za starý rok

00.00

adorácia v kostole vo Svite

00.00

adorácia v kostole v Podskalke

07.30

sv. omša vo Svite

09.00

sv. omša v Podskalke

10.30

sv. omša vo Svite

18.00

sv. omša vo Svite

19.00

modlitby Taizé v kostole vo Svite

07.30

sv. omša vo Svite

09.00

sv. omša v Podskalke

10.30

sv. omša vo Svite

17.00

hudobné vystúpenie
folklórneho súboru z Terchovej
s vianočným pásmom

24. 12. 2018
Štedrý deň

30. 12. 2018
Sv. Rodiny Ježiša, Márie,
Jozefa,
sviatok

31. 12. 2018
Sv. Silvestra

1. 1. 2019
Slávnosť
Bohorodičky,
Panny Márie
5. 1. 2019

6. 1. 2018
Zjavenie Pána,
slávnosť

Nedávno som bol so synčekom v detskej herni. V jednom
okamihu sa mi naskytol krásny obraz: bol tam dva a pol ročný Jakubko. Behal za svojimi bratrancami. Samozrejme, oni
od neho starší, boli vždy pred ním. Chcel ísť za nimi aj na čo
najvyššie miesta. Bránili mu v tom vyššie stupačkové schodíky. Boli nad jeho sily, aj keď jeho schopnosti boli v mnohom veľmi dobré. Bol obratný a húževnatý. Bojoval, bojoval
až zrazu pochopil, že to svojimi silami nezvládne. Zrazu bolo
počuť na celú halu: „Ockó, ockó!“. Vieme, ako to pokračuje
v takýchto situáciách. Hneď sa niesol na rukách a neprekonateľné bolo realitou.
Očakávajú nás veľké udalosti. Budeme sláviť tajomstvo spásy,
kedy veľký Boh sa stáva maličkým dieťaťom. Aj týmto gestom
nám chce Boh povedať, v čom spočíva skutočná veľkosť človeka. Stať sa maličkým ako dieťa. Dieťa, ktoré si je isté, že keď niečo
nedokáže, nezvláda, je tu otec, ktorý je nablízku, ktorý hľadí na
naše kroky a pomáha.
Prajem Vám požehnané sviatky Narodenia Ježiša Krista, aby
sme skrze Božie dieťa nachádzali dôveru v živého Boha.
Mgr. Marek Kaľata

Chrám sv. Cyrila a Metoda vo Svite
- Gréckokatolícka cirkev
Veľká večiereň
24. december 14.00 s liturgiou
sv. Bazila Veľkého
Predvečer Narodenia Pána
20.00 Veľké povečerie
Svätá liturgia,
25. december
10.00
Narodenie nášho Ježiša Krista
myrovanie
26. december
10.00 Svätá liturgia
Zbor Presvätej Bohorodičky
27. december
08.00 Svätá liturgia
Svätý prvomučeník Štefan
30. december
10.00 Svätá liturgia
Nedeľa po Kristovom narodení
Svätá liturgia,
1. január 2019
10.00
Obrezanie Pána
myrovanie
5. január 2019 08.00 Svätá liturgia
Predvečer Bohozjavenia 16.30 Veľká večiereň
6. január 2019
Svätá liturgia,
Bohozjavenie 10.00 myrovanie,
Pána Ježiša Krista
Veľké svätenie vody

Bohoslužobné zhromaždenia
v evanjelickom kostole
Spoveď a Večera Pánova
16.12.2018 3. adventná nedeľa

16.30

20.12.2018 štvrtok

16.30

23.12.2018 4. adventná nedeľa

16.30

Bohoslužby cez Vianoce
24.12.2018 Štedrý večer

16.30

25.12.2018 1. slávnosť vianočná

08.15

26.12.2018 2. slávnosť vianočná

08.15

30.12.2018 Nedeľa po Vianociach

08.15

31.12.2018 Silvester

16.30

1.1.2019 Nový rok

08.15

6.1.2019 Zjavenie Krista Pána mudrcom

08.15

ROČNÍK XVII - DECEMBER 2018

V jednej našej vianočnej piesni spievame: „Už sa nám púčik
rozvil na kmeni ružovom, Kristus Pán sa narodil v Dieťati sľúbenom. Kvet plný nádhery v náručí čistej panny pastieri uzreli.“
Vianoce sú sviatky krásy a tajomstva života, ktorý nám daroval Boh.
Prajem všetkým čitateľom požehnaný čas adventu, radostné
Vianoce a úspešný rok 2019.
Mgr. Daniel Midriak
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podľa prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť uznesenia

- školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálnu
- zdravotnú, sociálnu, bytovú a verejného
poriadku
- pre Zbor pre občianske záležitosti
a určilo náplň ich práce

MsZ konštatovalo

MsZ zvolilo

l že novozvolená primátorka mesta Svit
Ing. Dáša Vojsovičová zložila zákonom
predpísaný sľub primátora mesta
l že zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Svit - PaedDr. Rudolf
Abrahám, Janka Bobulová, Eduard Cetl,
Ing. Ján Drobný, Mgr. Eva Kačmarčíková,
Mgr. Martin Míčka, Mgr. Mária Smatanová, PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD.,
MUDr. Ivana Švagrovská, Ing. Vladimír Zentko, Ing. Ivan Zima zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva

l poslankyňu Mestského zastupiteľstva
mesta Svit MUDr. Ivanu Švagrovskú zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2,
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6
tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

l členov Mestskej rady mesta Svit:
PaedDr. Rudolf Abrahám, Eduard Cetl,
Ing. Vladimír Zentko
l predsedov Komisií pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit:
- na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Janka
Bobulová
- finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu, služieb
a cestovného ruchu - Ing. Ivan Zima
- výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu - Ing. Vladimír Zentko
- školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna - Ing. Ján
Drobný
- zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku - PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD.
- pre Zbor pre občianske záležitosti Mgr. Eva Kačmarčíková

MsZ zriadilo

V diskusii:

l Mestskú radu mesta Svit s počtom členov 4
l Komisie pri Mestskom zastupiteľstve
mesta Svit:
- na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
- finančnú, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu, služieb
a cestovného ruchu
- výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu

D. Vojsovičová informovala a pozvala
prítomných na akcie, ktoré sa budú konať
v meste v najbližšom čase.
J. Bobulová pozvala rodičov s deťmi
8.12.2018 o 9.00 h na Mikulášsku parnú
jazdu vláčikom a informovala o tom, že
Únia žien v Podskalke spolu so Súkromnou základná školou Fantázia organizujú 9.12.2018 v Kultúrnom dome vo Svite
- Pod Skalkou bábkové divadlo spojené
s príchodom Mikuláša.
JH, MB

li v mesiaci október. Nášho rokovania sa
zúčastnil aj predseda Okresnej organizácie JDS Ján Surmík a nová primátorka
mesta Svit Dáša Vojsovičová.
Po pozdravení jubilantov a dobrom

obede sa uskutočnil už tradičný Mikulášsky turnaj v stolnom tenise. Tento rok
aj za účasti študentov z Centra voľného času. Víťazmi sa stali všetci, ktorí sa
zúčastnili.
text: JŠ, foto: AG

Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA
Na ustanovujúcom zasadnutí MsZ,
v konferenčnej sále Hotela Spolcentrum
vo Svite, boli prítomní hostia svedkami
slávnostného aktu zloženia sľubu novozvolenej primátorky mesta Ing. Dáši Vojsovičovej a nových poslancov MsZ mesta Svit pre obdobie rokov 2018 - 2022.
V pracovnej časti prijalo MsZ nasledovné
uznesenia:

MsZ vzalo na vedomie
l výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Svit zo dňa 10.11.2018, prednesené podpredsedníčkou Mestskej volebnej komisie vo Svite Máriou Heldákovou
l vystúpenie novozvolenej primátorky
mesta Ing. Dáši Vojsovičovej
l že Ing. Dáša Vojsovičová sa v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vzdala mandátu poslanca mestského zastupiteľstva
l nastúpenie Janky Bobulovej, ako v poradí prvej náhradníčky na uprázdnený
mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Svit, s najväčším počtom 705
platných hlasov, v zmysle § 192 zákona
č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
l že v zmysle § 13b, ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová poverila
zastupovaním primátora mesta na celé
funkčné obdobie Ing. Jána Drobného
v písomnom poverení na zastupovanie

MsZ poverilo

Seniori hodnotili
aj športovali
V utorok 4. decembra 2018 sa konalo riadne zasadnutie výboru
Základnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska vo Svite,
na ktorom sa hodnotila bohatá
celoročná činnosť seniorov mesta. Naši seniori sa aktívne zúčastňovali kultúrnych, brigádnických, poznávacích a športových
podujatí.
Veľmi dobre sa rozvíja družobná činnosť s mestom Partizánske. Naši členovia
boli na návšteve v Partizánskom a seniori
z tohto partnerského mesta nás navštívi-
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Baťovci na tematickom
výlete v Košiciach
Klub absolventov Baťovej školy
zorganizoval v novembri tematický výlet do Košíc.
Prvou zastávkou bolo Slovenské technické múzeum, ktoré otvorili v roku 1948
a obsahuje 14 000 exponátov z odboru baníctva, hutníctva, elektrotechniky
a podobne. Nás zaujal najmä odborný
výklad sprievodkyne týkajúci sa výroby
ocele.
Po dobrom obede sme sa presunuli do
Dómu svätej Alžbety, najväčšieho kostola na Slovensku a najvýchodnejšej gotickej katedrály v Európe, ktorej severná
veža dosahuje výšku 59 m. Dóm svätej
Alžbety bol dokončený v roku 1508. Obdivovali sme nevídanú prácu murárskych
majstrov.
Po prechádzke po pešej zóne na Hlavnej ulici (bývalá Leninova) sme sa dostali
do Kunsthalle (bývalá mestská plaváreň),
kde sme navštívili výstavu k 100. výročiu

vzniku ČSR. Tu na nás čakalo 620 archívnych exponátov, z ktorých sme sa dozvedeli históriu vzniku Československa.
Prechádzkou po sade gen. Petrova
sme prišli na stanicu a vlakom cestovali

domov. Šestnásť seniorov nášho mesta
má peknú spomienku na vydarený výlet
a zároveň ďakuje Jánovi Perinajovi za príkladné zorganizovanie tejto akcie.
text: JŠ, foto: ĽK

Čože je to sedemdesiatka?
Aj toto by sa dalo povedať pri pohľade na čerstvého sedemdesiatnika Rudolfa Kovalíka. Ten si 20. októbra 2018 pripomenul životné
jubileum aj v športovej aréne Iskra Svit, pred ligovým stretnutím
s Prievidzou.
V prítomnosti prezidenta klubu Jána
Drobného a ďalších členov výboru BK Iskra
Svit si prevzal dres basketbalového družstva s logom svojho mena a výročia.
Keďže Rudolf Kovalík je známa osobnosť Svitu nielen v športovej oblasti, patrí
sa k tomuto významnému jubileu povedať
aj niečo viac. Je rodákom zo Svitu. Tu sa vyučil na OU Chemosvit, večerne vyštudoval
Strednú priemyselnú školu strojnícku, pracoval na oddelení merania a regulácie, na
Odbornom učilišti Chemosvit ako majster
a do dôchodku odchádzal z funkcie samostatného technológa a plánovača.
Pán Kovalík je však najviac známy ako
milovník športu a najmä basketbalu. Tu

začínal ako žiak, pokračoval ako dorastenec, hral za „B“ družstvo a potom 38 rokov vykonával funkciu trénera mládeže.
Za toto obdobie sa podieľal spolu s ďalšími mládežníckymi trénermi na výchove
viacerých hráčov, ktorí hrali vo viacerých
ligových kluboch na Slovensku i v bývalom Československu. Z úspechov je hodné
spomenúť, že bol s družstvami štyrikrát
majster Slovenska a vyhral aj niekoľko
turnajov medzinárodného charakteru. Diváci a priaznivci basketbalu vo Svite vzdali
v hale potleskom v stoji hold Rudolfovi
Kovalíkovi za jeho úspešnú prácu, nielen
na poli športovom. Tým mu aj zaželali veľa
zdravia do ďalších rokov.
M. Jurčák

Rudolf Kovalík s prezidentom
BK Iskra Svit Jánom Drobným

Poďakovanie primátorovi Miroslavovi Škvarekovi
Sú rôzne etapy životy. Jedna sa začína, druhá končí. Aj takto by sa dala
charakterizovať spolupráca seniorskej
organizácie ZO Jednoty dôchodcov
na Slovensku vo Svite, na území mesta, združujúcej v súčasnosti 99 členov,
s odchádzajúcim primátorom Miroslavom Škvarekom. Výbor ZO JDS vo Svite
ROČNÍK XVII - DECEMBER 2018

počas štyroch rokov úzko spolupracoval
s týmto predstaviteľom mesta pri rôznych akciách. Bolo to najmä novoročné stretnutie seniorov s predstaviteľmi
mesta, Okresné športové hry, kontakty
seniorov s partnerským mestom Partizánske, akcie v rámci mesiaca Úcty
k starším, zriadenie komunitnej miest-

nosti pre organizácie na MsÚ a mnohé
ďalšie podujatia. Z tohto pohľadu výbor ZO JDS vo Svite ďakuje Miroslavovi
Škvarekovi za dobrú spoluprácu. Želáme mu v jeho ďalšom živote veľa pracovných i osobných úspechov.
Mgr. Miroslav Jurčák
predseda ZO JDS Svit
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Z denníka Mestskej polície
n 1. novembra v popoludňajších hodinách oznámil občan mesta Svit nález mobilného telefónu zn. LG, ktorý našiel na
mestskom cintoríne. Tento bol následne
hliadkou Mestskej polície prevzatý a na
útvare Mestskej polície Svit odovzdaný
majiteľke. Poctivému nálezcovi ďakujeme.
n 4. novembra vo večerných hodinách
bola hliadka Mestskej polície privolaná do
bytového domu na ul. Štúrova, kde malo
dochádzať k fyzickému napádaniu osoby.
Po príchode na miesto zistila muža, ktorý
sa správal agresívne a vyhrážal sa svojej
matke. Hliadka na mieste muža spacifikovala a priestupok vyriešila na mieste podľa § 49 zákona o priestupkoch
n 8. novembra hliadku Mestskej polície
kontaktoval zamestnanec miestneho pohostinstva, ktorý oznámil, že mu bol odcudzený kotlík na guláš, ktorý sa nachádzal
pred pohostinstvom. Hliadka po príchode na miesto zistila, že kotlík sa nachádza
v kufri osobného motorového vozidla
stojaceho na parkovisku. Šetrením bolo
zistené, že majiteľ motorového vozidla
sa zdržiava na priľahlej stavbe. Keď ho
hliadka Mestskej polície konfrontovala,
priznal sa ku krádeži. Priestupok proti
majetku bol vyriešený na mieste podľa
§ 50 ods. 1 zákona o priestupkoch.
n 17. novembra pri bežnej kontrole mesta hliadka Mestskej polície Svit zazname-

Marek Kačmarčík

nala na ul. 9 mája skládku zmiešaného
odpadu nadrozmernej veľkosti, uloženú
pri kontajneroch na komunálny odpad.
Šetrením bol zistený pôvodca skládky, ktorý sa týmto dopustil priestupku
podľa § 48 zákona o priestupkoch a zároveň porušil VZN mesta Svit č. 7/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na
území mesta Svit. Priestupca bol zároveň vyzvaný, aby uvedenú skládku
v čo najkratšom čase zlikvidoval.
n 22. novembra v nočných hodinách
bola hliadka Mestskej polície požiadaná
tunajším oddelením PZ o súčinnosť pri
pátraní po nezvestnej osobe. Hliadka
Mestskej polície vykonávala previerky
až do neskorých nočných hodín, kedy sa
nezvestná osoba vrátila do miesta svojho
bydliska a pátranie bolo odvolané.
Mesto Svit v spolupráci s firmou TATRY
SOS POPRAD postupne odstraňuje z ulíc
a parkovísk mesta Svit nepojazdné autá
- vraky.
Každý držiteľ motorového vozidla
by mal vedieť, že vozidlo, ktoré nespĺňa podmienky prevádzkovania vozidiel
z dôvodu zlého technického stavu, je
zakázané dlhodobo odstaviť na verejnom priestranstve, parkovisku alebo
pozemnej komunikácii. Mestská polícia
Svit pravidelne vykonáva monitoring vozidiel, ktoré zaberajú parkovacie miesta.

Bežci v novembri
Medzinárodný cestný beh Bardejov Zlaté - Bardejov (14 km):
Ženy od 50 rokov: 1. Danica Božová

V tomto nastolenom trende bude Mestská polícia Svit pokračovať aj naďalej, aby
nedochádzalo k ohrozeniu životného
prostredia resp. aby nenarúšalo estetický
vzhľad mesta.
Žiadame občanov, aby venovali zvýšenú pozornosť pohybu cudzích osôb
v mieste svojho bydliska a v prípade akéhokoľvek pohybu podozrivých osôb bezodkladne volali políciu na číslo 158 alebo
príslušníkov Mestskej polície Svit - 24 hodín denne na tel. č. 0905 636 715. A nezabudnite, ak ste svedkom protiprávnej
činnosti, nahláste ju ihneď.
Mestská polícia mesta Svit chce vodičov motorových vozidiel dôrazne upozorniť na to, že podľa § 23 ods. 1) Zákona
SNR č. 8/2009 o cestnej premávke „Vodič
smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne
s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju
cesty a na jednosmernej ceste vpravo
i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky, vodič
smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať
voľný aspoň jeden jazdný pruh široký
najmenej 3 m pre každý smer jazdy.
Pri zastavení musí zostať voľný aspoň
jeden jazdný pruh široký najmenej
3 m pre oba smery jazdy.“
Za porušenie tohto ustanovenia je
možné priestupcovi - vodičovi motorového vozidla uložiť blokovú pokutu do
výšky 100,- Eur.		
MsP Svit

Danica Božová

Slovenský pohár v behu do vrchu
Bobrovec (3,7 km, prevýšenie 600 m)
Ženy od 50 rokov: 2. Danica Božová
Zimná bežecká séria - Tatranská Lomnica:
Muži od 40 rokov (7 km):
1. Marek Kačmarčík
Ženy od 50 rokov (4 km):
3. Zuzana Pomorská
Ferčekovská desiatka - 10 km:
Ženy od 50 rokov: 2. Danica Božová
Beh oslobodenia mesta Strážske (6,4 km):
Ženy od 50 rokov: 1. Danica Božová
Beh na Kysacký hrad
(5 km, prevýšenie 260 m):
Ženy od 50 rokov: 1. Danica Božová

DB
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ZO ŠPORTU
Zľava: Jakub Kreta,
Lilian Slušná
a Tamara Baloghová

Excelentné výkony a medailová
žatva plavcov pokračuje

Hugo Mužík a Andrea Zavacká

Plavci Gymnasticko-plaveckého oddielu (GPO) Svit pokračujú
v podávaní excelentných výkonov. Po svedomitom prístupe
k tréningom sa z každého podujatia vracajú s medailovou žatvou.
Na vymenovanie podrobných výsledkov by sme potrebovali aj celú
stranu novín, preto ich predstavíme iba
stručne.
Na medzinárodnom podujatí Štiavnický kahanec v Banskej Štiavnici sa na
stupeň víťazov niekoľkokrát postavil
Hugo Mužík, Andrea Zavacká, Tamara
Baloghová, Jakub Kreta i Lilian Slušná.
Všetci sa prebojovali i do finále hlavnej
disciplíny na 100 m voľný spôsob. Lilian Slušná, okrem prvenstva vo svojej
kategórii 13-ročných, dosiahla zároveň
druhý najlepší čas bez rozdielu veku, keď
rýchlejšia bola iba 24-ročná plavkyňa
z Rakúska.
Memoriál Baláža v Spišskej Novej Vsi,
ktorý hostil najmladšie plavecké talenty,
prial Hugovi Mužíkovi a Andrejke Zavackej. Obaja sa na stupeň víťazov postavili

spolu dvanásťkrát, keď si vybojovali po
6 medailových kovov.
Vrcholom pre plavcov sú Zimné majstrovstvá Slovenska. Starší žiaci súťažili
prvý decembrový víkend. Lilian Slušná
vybojovala zlato na 50 m voľný spôsob
i 100 m voľný spôsob, striebro na 100 m
polohové preteky a bronz na 100 m znak.
Vo všetkých disciplínach si utvorila nové
osobné rekordy. Zároveň dosiahla najlepší bodový výkon zo všetkých súťažiacich
- 647 bodov za čas na 50 m voľný spôsob
a splnila limit do Útvaru talentovanej
mládeže. Jakub Kreta, súťažiaci v kategórii 14-ročných, tiež zaplával osobné
rekordy. Na stupeň víťazov sa síce nedostal, chýbalo mu však iba málo. Získal dve
štvrté, tri piate a jednu šiestu priečku.
Ďalších členov GPO Svit čakajú slovenské šampionáty o týždeň neskôr.

Lilian Slušná s trénerom

RNDr. Danica Božová
Foto: E. Slušná

Zlato, striebro a bronz
pre Štinčíkovcov
Český halový pohár hasičov v behu na 60 m prekážok pokračoval v novembri najskôr v Prahe a potom v Ostrave. V konkurencii, kde sa počet súťažiacich mladých hasičov ráta na stovky,
sa darilo Tomášovi a Magdalénke Štinčíkovcom z DHZ Svit.

Praha
Zľava:
Radovan Nagy
- víťaz Slovenskej
ligy v 60-kach,
Magdaléna Štinčíková,
Tomáš Štinčík
ROČNÍK XVII - DECEMBER 2018

Starší chlapci (312 prihlásených): 3. Tomáš Štinčík
Mladšie dievčatá (188 súťažiacich): 14. Magdaléna Štinčíková

Ostrava
Starší chlapci (196 súťažiacich): 2. Tomáš Štinčík
Mladšie dievčatá (164 súťažiacich): 1. Magdaléna Štinčíková
Danica Božová, foto: KŠ
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ZO ŠPORTU

Iskra sa niesla
v novembri na víťaznej vlne

Iskra Svit má za sebou mimoriadne úspešný mesiac. „Medvede“
získali v novembri päť víťazstiev a len dve prehry, čo znamená,
že v tabuľke sa držia aj naďalej na čelných pozíciách.
November sa pre nás síce nezačal najlepšie, ale o to lepšie boli ďalšie dni. Najskôr
prišla mierne nečakaná prehra na palubovke Handlovej 67:70, ktorá mohla obzvlášť
mrzieť po dobre rozohranej partii. „Začali
sme veľmi zle, napriek tomu sme prevažnú väčšinu zápasu diktovali tempo hry
práve my. V závere sa ale od nás šťastie
odklonilo a dva body zostali v Handlovej,“
povedal po zápase Maurizio Galata.
Potom odštartovala víťazná séria našich hráčov, v domácej Iskra aréne sme na
úvod odprevadili Prievidzu s hladkou prehrou 62:79. „Odohrali sme skvelý zápas.
Výborne sme bránili, to bolo základom
úspechu. Hrali sme s obrovskou energiou. Všetky sily, ktoré sme do zápasu
dali, stáli za to. Myslím si, že sa zápas musel páčiť aj všetkým fanúšikom,“ hovoril
po stretnutí Michal Madzin.
Ďalšie dva body sme si pripísali na palubovke nováčika z Lučenca, víťazstvo 92:88
prišlo po fantastickom obrate v záverečnej
štvrtine. „Bol to veľmi ťažký zápas. Vedeli
sme, čo na nás čaká. Lučenec hrá na domácej pôde veľmi dobre. Súperovi sme
nechali príliš veľa možností na skórovanie. Myslím si, že k výhre nám pomohlo
najmä posledných päť minút. Musíme sa
sústrediť na každú drobnosť, ktorú tréner
povie. Výhra v Lučenci je pre nás veľmi dôležitá. Ďakujem spoluhráčom aj realizačnému tímu za výkon. Podali sme viac než
stopercentný výkon,“ vyhlásil s 29 bodmi
najlepší strelec Iskry Saša Avramovič.
Vyšlo nám tiež tradičné derby so Spišskou Novou Vsou, tentoraz sme nášho odvekého rivala zdolali 97:72. „Bol to veľmi
dôležitý zápas. V prvom polčase sme hrali
s veľkou energiou, hralo sa rýchlo a ofenzívne. Je skvelé, že aj mladí hráči dostali
príležitosť odohrať niekoľko minút. Aréna

bola plná, atmosféra bola úžasná,“ prezradil krídelník nášho tímu Goran Vučičevič.
S víťaznými pocitmi sme odchádzali aj
z juhu Slovenska, nad „obuvníkmi“ z Komárna sme zvíťazili 83:76. Základom úspechu bol opäť výborný druhý polčas zverencov trénera Michala Madzina. „Je to pre
nás veľké víťazstvo. Nevstúpili sme však
do zápasu tak, ako sme chceli. Komárno
sme nechali rozbehnúť, ale o to viac nás
teší, že sme sa dokázali zomknúť a vrátiť
do zápasu. V záverečnej štvrtine sme si
napokon vybudovali náskok, ktorý bol
rozhodujúci. Vidno obrovský posun Komárna, no som rád, že aj napriek tomu si
z Komárna vezieme veľmi cenné víťazstvo,“ prezradil kouč Iskry.
Piaty triumf po sebe prišiel v priamom
súboji o tretie miesto. V Iskra aréne sme
sa revanšovali našim priaznivcom za pre-

hru so Žilinou v úvodnom meraní síl. Tím
z mesta pod Dubňom sme zdolali 94:72.
„Odohrali sme zápas podľa našich predstáv. Hrali sme tvrdo v obrane, získavali
sme ľahké lopty. Už v prvom polčase sme
si vytvorili náskok, potom sme zápas už
len korigovali. Myslím si, že ak budeme
takto hrať, tak potrápime aj popredné
tímy. Ďakujem chlapcom, že dali do zápasu srdce i energiu. Taktiež ďakujem
fanúšikom, vytvárali úžasnú atmosféru,“
okomentoval zápas Stanislav Baldovský.
Na záver mesiaca nás tak čakal duel
o druhé miesto v tabuľke, na palubovke
úradujúceho majstra z Levíc sme však ťahali za kratší koniec, o čom svedčí aj konečný
výsledok - 64:83. „Extrémne ťažký zápas
pre nás. Na začiatku sme možno nepremenili dobré pozície. To dalo Leviciam
krídla a treba povedať, že zaslúžene zvíťazili. Myslím si, že hlavne ich výbornou
obranou kontrolovali celý zápas a častokrát sme až v posledných sekundách zakončovali naše útoky, čo nemalo priestor
na úspech,“ uviedol kormidelník Svitu.
Pohľad na tabuľku nás však môže veľmi
tešiť, po 13. kole SBL sme na treťom mieste tabuľky s bilanciou 8 víťazstiev a len
4 prehry. Základom je opäť raz domáca palubovka, zo šiestich zápasov sme prehrali
len raz.
V decembri odohráme päť stretnutí,
z toho dve v Iskra aréne - 8. decembra proti
Handlovej a 19. decembra proti Lučencu.
Vonku sa predstavíme 5. decembra na Interi, 12. decembra v Prievidzi a 29. decembra v Spišskej Novej Vsi. Verím, že aj naďalej nám budete prejavovať takú dôveru,
ako doteraz!
MD, foto: D. Faix

POĎ HRAŤ BASKETBAL
Pozývame Vás na zábavné tréningy do Iskra Arény vo Svite
počas vianočných sviatkov pre všetky deti, ktoré milujú pohyb
a zábavu.
Baví ťa športovať? Rád súťažíš?
Chceš aktívne využiť svoj voľný čas športom?
Príďte a vyskúšajte si tento šport.
Postarajú sa o teba skúsení a kvalifikovaní tréneri.

TRÉNINGY BUDÚ PREBIEHAŤ V ISKRA ARÉNE VO SVITE.
2.1. 2019 (streda) od 14:00 do 15:30
3.1. 2019 (štvrtok) od 14:00 do 15:30
4.1. 2019 (piatok) od 14:00 do 15:30
Tešíme sa na každého, kto sa chce zabaviť a naučiť sa hrať basketbal.
Radi privítame ročníky narodenia 2008 a mladších.
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