Fašiangy sme oslávili ako sa patrí
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Fašiangy vo Svite
bujaro za nami

Aj keď sa fašiangová záležitosť voľakedy týkala len dospelých, na ukážku sa pridal do akcie
Fašiangy vo Svite po prvýkrát i domáci detský súbor Jánošíček. Do novodobej mestskej
aktivity prispel tradičnými maskami dedinskej kultúry.

Mnohé z nich siahajúce do pohanských zvykov, zadelené do živočíšnej ríše, ktorého predstavoval napríklad medveď. Kult medveďa bol pod Tatrami veľmi rozšírený a znamenal silu a rozmnoženie.
Takže, keď si na fašiangoch zatancovala žena s maskou medveďa,
mala porodiť dieťa. Pokiaľ sa medveď váľal po zemi, mal zabezpečiť
bohatú úrodu. Podobný zmysel rozmnožovania, nielen na statku,
mali aj masky kozy, turoňa, brucháča, slameňáka a sitárika. Brucháč
okrem iného zabezpečoval aj blahobyt. Biblické postavy smrtky
a čerta, či anjela mali prinášať dobro a vyháňať zlo. Maska „starého“
znázorňovala odchod zimy. Ďalej to boli masky svetské, znázorňujúce či už muzikanta, farára, kominára, garbiara, obuvníka,
súkenníka, krajčíra alebo iné. Tieto remeselné masky, boli v obľube
aj preto, že v mestách, kde bol veľký výskyt remesiel si jednotlivé
cechy robili cechovačky, čiže iniciačné obrady, ktorých účelom bolo
učňov zasvätiť do remesla. Keďže to bolo v období bujarosti fašiangových slávností, aj cechovačky sa niesli v zábavnom, parodujúcom zmysle. Kominár prinášal šťastie a spolu s čertom začierňovali
sadzami ostatných zúčastnených, aj keď čert predstavoval zberateľa zlých duší a zla. Ďalšie masky, ktoré nesmeli chýbať boli paródie na reálne postavy, alebo vlastnosti ľudí. Medzi takéto masky
patria: cigánka, pol žena a pol muž, žena alebo muž v koši, muž
alebo žena na koni. Veľmi obľúbené bolo aj obliekanie sa ženy za
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mužov a naopak. Rozprávkové masky sa objavovali len výnimočne
napríklad meluzína, vodník, víla a podobne. Fašiangové obchôdzky
sa v dedinskom prostredí robili v utorok pred popolcovou stredou.
Obchôdzkari chodili z domu do domu. Gazdom a gazdinám domu
zaželali hojnosť, úrodu a rozmnoženie. Za to dostali naturálie, ktoré
zbierali do košíka a mäsové výrobky napichovali na ražeň. Keď
skončili obchôdzku, na určenom mieste si robili tanečné zábavy
až do polnoci a hostili sa z výslužiek, ktoré si vyzbierali. O polnoci
pochovali symbolicky basu za parodizujúcej kňazskej omše, ktorá
od popolcovej stredy nemohla vyhrávať na tanečnej zábave, lebo
už platil zákaz zábavy, keďže nastúpil 40-dňový predveľkonočný
pôst. Svitských divákov fašiangovníci častovali pravými voňavými
šiškami z dielne Únie žien Svit na stanovištiach pri predajniach Lidl,
Billa, pri Zdravotnom stredisku a Dome kultúry pod záštitou primátorky Ing. Dáši Vojsovičovej. Keďže nebolo možné pripraviť vo Svite
pravú tanečnú zábavu, basu pochovali symbolicky, ešte pred polnocou pred Domom kultúry a tým uzavreli Fašiangovú slávnosť vo
Svite, ktorá mala byť ukážkou čias minulých, za účelom spestrenia
voľných chvíľ obyvateľom mesta, ktorých bolo na námestí J. A. Baťu
hojne. Na záver sa s divákmi rozlúčili: DH Sviťanka, DFS Jánošíček,
FS Jánošík, Alimah Fusion a divadlo Alchýmie, ktorí boli hlavnými
aktérmi celej udalosti.		
Bc. Vlasta Horňáková, DiS. art.
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Z diára primátorky
l 1. február l Rozvoj mesta

Stretnutie pracovnej skupiny zainteresovanej na prípravných prácach výstavby cyklochodníka pri bagroviskách.
l 7. február l Financie

Jednanie na tému zmeny prevádzkovateľa MHD Svit, vyhodnotenie
aktuálneho stavu a zapracovanie námetov od občanov, príprava
ďalších postupov v súvislosti s prevádzkovaním budovy autobusovej stanice.
l 8. február l Rozvoj ekologickej mobility v meste

Jednanie so zástupcom spoločnosti Antik Telecom Matúšom
Digom s cieľom zavedenia ďalších druhov zdieľaných elektrických
dopravných prostriedkov v meste.

Členky Základnej
organizácie Únie žien vo
Svite sa po dlhšej dobe
stretli na fašiangovom
posedení pri pravých
domácich šiškách
a čajíku. Zablahoželali
aj ich najstaršej
členke pani Eleonóre
Zacharovej, ktorá vo
februári oslávila krásne
jubileum.
Výbor Únie žien Svit

l 8. február l Komunity

Rozhovor so zástupcami seniorských združení Senior Bôrik (pánom
Veštúrom), Svittasenior (pánom Tokárom) a vedúcou sociálneho
oddelenia MsÚ PhDr. Bockovou k nastaveniu systému využívania Kultúrneho domu v časti Pod Skalkou viacerými záujmovými
skupinami.
l 14. február l Administratíva

Pracovné stretnutie v Nemocnici Poprad s cieľom nadviazania spolupráce pri poskytovaní zdravotných služieb v zariadení ZOS Svit.
l 16. február l Rozvoj mesta

Pracovné stretnutie s riaditeľkou SOŠp J. A. Baťu RNDr. Evou Nebusovou na tému vzniku workoutového a multifunkčného ihriska.
l 17. február l Investície

Kontrolný deň stavu rozpracovaných projektov a plánovaných
projektov: informačné tabule, lavičky a podobne.
l 18. február l Investície

Otváranie obálok doručených do verejného obstarávania na výber
zhotoviteľa výmeny reštauračného výťahu v budove Domu kultúry
vo Svite.
l 21. február l Rozvoj mesta

Rokovanie v Agentúre regionálneho rozvoja PSK v Prešove k stavu
rozpracovaných a podaných žiadostí o nenávratné finančné
príspevky pre mesto: výstavba a rekonštrukcia Materskej školy,
Kybernetická bezpečnosť, rekonštrukcia lávky na cyklochodníku
1/18, Modernizácia techniky v Dome kultúry vo Svite.
l 23. február l Investície

Obhliadka súčasného stavu objektu Zdravotného strediska, kde
sa bude realizovať rekonštrukcia interiéru v záujme skvalitnenia
služieb pre pacientov a tiež zlepšenia pracovných podmienok pre
lekárov a zdravotné sestry.
l 24. február l Dianie v meste

34. riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva, po dlhej dobe korona obmedzení s osobnou účasťou poslaneckého zboru.
l 25. február l Príprava projektov

Stretnutie s mladým architektom - Sviťanom pánom Batkem, ktorý
v rámci svojej diplomovej práce pracuje na príprave projektovej
dokumentácie výstavby nového Zdravotného strediska v meste.

22. apríl 2022 / 19.00

Divadelná sála Domu kultúry vo Svite
Vstupné: 20 €
Predpredaj: http://www.kultura.svit.sk a na t.č. 0908406147

l 28. február l Zeleň v meste

Stretnutie pracovnej skupiny (OZ Naturalista T. Dučaiová, M. Olšavský a TS - I. Hus) k nastaveniu postupu prác výsadby trvalkových
záhonov, ktoré doplnia už realizovanú výsadbu tulipánov v meste.
l 28. február l Komunity

Prijatie pozvania na fašiangové posedenie Základnej organizácie
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vo Svite.
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Mesto pomáha ako vie

Dňa 24. februára 2022 sa Európa prebudila do smutného rána. Tento deň sa žiaľ už teraz
zapísal do dejín ako začiatok vojny v Ukrajine. Slovenskom, našou krajinou prebehla vlna
emócií, najmä tých negatívnych ako sú strach, obavy, či panika. No vzápätí tieto pocity
začala sprevádzať masívna vlna solidarity a empatie voči tým, ktorí boli doslova zo dňa na
deň nútení opustiť svoje domovy a všetko v nich a utekať pred priamym ohrozením života.
Mesto Svit od počiatkov reagovalo na vyvstávajúce otázky a i v tejto chvíli promptne
reaguje na nové situácie vznikajúce s príchodom ukrajinských žien a detí do nášho mesta.
Ako prvá bola zbierka

Primátorka Ing. Dáša Vojsovičová iniciovala hneď dva dni od začiatku ruskej invázie
na Ukrajine zbierku humanitárnej pomoci
pre príhraničnú slovenskú obec Ubľa, kde od
začiatku prijímali obyvateľov utekajúcich
z Ukrajiny. Svoju pomoc mohli obyvatelia
kedykoľvek priniesť do kancelárie Mestskej
polície Svit.
Primátorka Ing. Dáša Vojsovičová: „Pani
starostku Nadeždu Sirkovú poznám osobne.
Chodievala som tam s priateľmi na motorkárske zrazy a vždy ma dojímalo, ako taká malá
obec dokáže pohostiť motorkárov
z celého Slovenska. Preto teraz, keď pomáhajú
v prvej línii a ľuďom v núdzi ponúkajú svoje
dvere i srdcia otvorené dokorán, to čo im
pošleme, je to najmenej, čo môžeme urobiť
nielen pre nich, ale najmä pre našich susedov
Ukrajincov, ktorí boli vyhnaní z domovov zo
dňa na deň…“ Materiál vyzbieraný pri tejto
zbierke však nakoniec neputoval do Ubľe,
nakoľko už v pondelok 1. marca prihraničné
obce oznamovali prebytok materiálu. Zbierka
bola nakoniec postupne rozdávaná ženám
a deťom, ktorí prišli z Ukrajiny priamo do mesta. Už 7. marca ich
bolo vo Svite takmer 70. Potraviny či drogistický tovar im pomáha
v prvých najnáročnejších dňoch zjednodušiť ich zložitú situáciu.

Krízový štáb mesta zasadá pravidelne
„V úvode chcem opäť poďakovať všetkým Sviťanom, ktorí dokázali a hlavne prejavili ochotu rýchlo reagovať a prispeli čímkoľvek
do zbierky, ktorú sme vyhlásili na pomoc pre ľudí prichádzajúcich
z Ukrajiny. Za necelé dva dni sa podarilo vyzbierať pekné množstvo
potrebných vecí. Som hrdá na obyvateľov nášho mesta za to, že po
dvoch skutočne náročných rokoch pandémie, sa ukázalo, že stále
dokážeme byť spolupatriční a vieme podať pomocnú ruku,“ otvára
primátorka.

Boli vytvorené DVA KONTAKTNÉ BODY
l Niekoľko ľudí už v počiatkoch ponúkalo svoju pomoc vo forme

poskytnutia ubytovania pre Ukrajincov. V prípade, že uvažujete tiež
o tejto forme pomoci, je potrebné myslieť i na to, že je možné, že
toto ubytovanie bude potrebné na dlhšiu dobu, než len niekoľko
dní a tiež je dobré nahlásiť, ak máte isté špecifikácie (ako napríklad
vek detí, bezbariérovosť a podobne). Ak máte záujem tiež o štátny
Príspevok za ubytovanie odídenca, je potrebné splniť niekoľko
náležitostí vyplývajúcich zo zákona č. 55/2022.
V prípade, záujmu poskytnúť ubytovanie pre rodiny utekajúce
pred vojnou, prihláste sa na tel.: 00421 52 78 75 151,
00421 908 703 909 alebo e-mail: barbora.nadanyiova@svit.sk
l Mesto tiež pripravilo pre ukrajinsky hovoriacich ľudí leták v ich
jazyku s kontaktom na osobu, s ktorou sa dohovoria a poskytne im
akékoľvek základné informácie po príchode. Na letáku sú uvedené
základné informácie, ale najmä kontakty na zamestnanca úradu,
ktorý vie poskytnúť odpovede na rôzne otázky, zabezpečiť pomoc
s ubytovaním či s materiálnym zabezpečením základných životných potrieb. Ak máte vo svojom okolí osobu z Ukrajiny, ktorá
potrebuje pomoc, prosíme, odovzdajte im tieto kontakty.
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Ak ste človek prichádzajúci z Ukrajiny a potrebujete pomoc,
kontaktujte tel.: 00421 52 78 75 129 alebo stefan.zavacky@svit.sk.
Zároveň vedenie mesta iniciovalo ponuku voľnočasových aktivít, ktoré majú k dispozícii bezplatne - tú uvádzame v ukrajinskom
jazyku.

Пропозиція Центру дозвілля м. СВІТ
для громадян України
1. Центр дозвілля „Світ», адреса: будівля міської ради
- ul. Hviezdoslavova 268/32, м. Світ
2. Будинок культури м. Світ, адреса: Mierová 198, Світ
3. Муніципальний басейн, адреса: P. Dilemnického 305/28, Світ
4. Церковні установи, www.svit.sk/obcan/cirkvi-v-meste/
Б. Початкові школи м. Світ

1. Центр дозвілля м. Світ
- усі види діяльності в центрі дозвілля підходять для осіб від
7 років і діти, і дорослі повинні мати змінневзуття абовзуття, яке
підходить для занять спортом і не буде мати чорної підошви.

Понеділок

- 9.30 - 11.30 год - Спортивніі гри для дітей - малий тренажерний зал
- 15.30 - 17.00 год - Фізичні вправи для дітей (макс. 8 осіб)

Вівторок

- 9.00 - 10.30 год - Творча дія льність для дітей, матерів з дітьми
або дорослих (максимум 4 особи)
- 19.30 -21.00 - Настільний теніс для дітей та дорослих (макс. 4 особи)

Середа

- 15.00 -17.00 год - Стрільба з лука, для дітей від 10 років (макс.
З особи)
- 15.00 -17.00 год - Ліплення (макс. 2 особи)
- 13.30 - 15.30 год - «Творчий школяр» - група для дітей або мам
з дітьми (макс. осіб)

Четвер

- 16.00 -17.00 год - Фізичні вправи для дітей, тренажерний зал
- 17.00 -18.00 год - теніс для дітей та дорослих (макс. 4 особи)

Пятниця

- 17.00 -18.30 год - Стрільба з лука (макс. З особи)
- 18.30 - 20.00 год - Настільний теніс (макс. 4 особи)

Субота

- 11.00 - 13.00 Теніс для дітей та дорослих (макс. 4 особи)
- 13.00 - 15.00 Стрільба з лука (макс. З особи)

Увага. Увага. Оголошення
V неділю буде проводитися спортивне тренування для дітей
віком від 3-6 років в спорти в ному комплексі ISKRA SVIT від
16:00 години до 17:00 години. Тренування проводять тренері
спортивного клубу ISKRA SVIT.
Для старших дітей віком від 7 до 13 років спортивне тренування буде від 16:00 години до 17:00 години.
Bсіх щир овітаємо на нашіх тренуваннях.

2. Будинок культури м. Світ
- Вхід на захід буде можливий лише з респіратором FFP2, який
закриває верхні дихальні шляхи.
- yciпoдiїтaїxoгляд мoжнa знaйти нa www.svit.sk/aktuality/
kalendar-podujati/
- для осіб, якіприїжджають з України, вхід на всі заходи без коштовний за наявності дійсного паспорта України
- 4 березня, 14.00 - 17.00, Центр дозвілля (адреса:
Hviezdoslavova 268/32, Світ) Весняна творча діяльність в май-
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ЛАСКАВО ПРОСИМО У МІСТI СВІТ
Якщо Ви приїжджаєте з України

і потребуєте допомоги,

проживання чи з будь-яких інших питань, Ви можете
звертатися до місцевої адміністрації м. Світ за телефоном:

00421 52 78 75 129
00421 908 703 909
або stefan.zavacky@svit.sk
Світська місцева адміністрація
Гвєздославова 268/32
059 21 Світ

ВИ НЕ САМI…

стерні центру дозвілля
- 13 березня, 14.30, Будинок культури м. Світ (адреса: Mierová
198, Світ), О STATOČNOM KRADČÍROV - театральна вистава для
дітей.
- 17 березня, 9.30 - 11.30, Центр дозвілля (адреса:
Hviezdosalvova 268/32, Світ) зробіть свою великодню писанку
- 17 березня, 18:00, Будинок культури «Світ», Кинофільм / Špindl
2 / Комедія / Чехія / 107 хв
- 27 березня, 14.30, Будинок культури м. Світ, Стара жінка та
чорт - театральна вистава для дітей.

3. Басейн м. Світ
- користування басейном можливе без коштовно за умови
предявлення дійсного паспорта України в години роботи
басейну
- інформація наіл www. bpsvit. sk/plavaren/plavanen

Години роботи:

Понеділок: 14:00 - 19:00, Вівторок: 6.00 - 8.00, 14.00 - 21.00
Середа, Четвер: 14:00 - 21:00, Пятниця: 6:00 - 08:00, 14:00 - 21:00
Субота: 10:00 - 21:00, Неділя: 10:00 - 19:00

4. Церковні установи
- у місті є храм иримо-католицької, євангельської та грекокатолицької віри
- більше інформації можна знайти на іл www. svit. sk/obcan/
cirkvi-v-meste/

5. Початкові школи у Світі
- якщо Васцікавитьв лаштування дитини до шкіл міста, звертайтесь:
- обєдна на школа, ul. Mierová 134, Світ, zs@ssmierovasvit.sk,
+421 949 011 010
- початкова школа, ul. Komenskeho 2, Світ, zssvit@zssvit.eu,
+421 911 305 053
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Mesto získalo dotáciu
na revitalizáciu vnútroblokov

V auguste roku 2021 sme informovali o tom, že mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok
z eurofondových dotácií na komplexnú revitalizáciu vnútroblokových lokalít na sídlisku Jilemnického,
ulici Kpt. Nálepku - Mierová a Kpt. Nálepku - Hlavná. Skvelou správou je, že mesto bolo úspešné.
Schválením nenávratného finančného príspevku v sume
829 744 eur, so spoluúčasťou mesta 5% (v sume 41 487 eur) bude
možné obnoviť dlhodobo zanedbané územia, ktoré boli pre obyvateľov už dlhodobo nevyhovujúce.
Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová: „Získanie týchto financií
na tak rozsiahlu obnovu vnútroblokov je pre mňa tá najlepšia
správa posledných dní a verím, že bude aj pre občanov. Tieto lokality boli pre obyvateľov už dlhé roky tŕňom v oku. Revitalizácia sa
dotkne územia 19 000 m2 plôch, chodníkov a parkovísk
v našom meste. Jedná sa o nový projekt, ktorého cieľom je odstrániť havarijný, nevyhovujúci a žiaľ mnohokrát aj pôvodný stav v lokalitách. Realizácia projektu zahŕňa stavebné práce na chodníkoch,
parkoviskách, výsadbu zelene, osadenie nových detských ihrísk
a športovísk. Momentálne už prebieha verejná súťaž na zhotoviteľa, po nej budú nasledovať nutné administratívne úkony a kontroly.
Predpokladaný začiatok prác je jún až júl tohto roku. Zároveň
prosím už teraz občanov o trpezlivosť a zhovievavosť a ospravedlňujem sa za nekomfort pri výstavbe. Ale verím, že výsledok prinesie
omnoho komfortnejšie, krajšie, atraktívnejšie a príjemnejšie bývanie v týchto lokalitách.“
Vizualizácie si môžete pozrieť vo videu:
https://www.youtube.com/watch?v=Xj9dtiYz0Z8

vých stojísk. Tu mesto ponúka obyvateľom dotknutých bytových
domov podať návrhy alebo nápady na ich využite.

• Kpt. Nálepku - Mierová

(vnútroblok pri „pohotovostných bytovkách“)
- výmena povrchu chodníkov,
- dobudovanie parkovísk s výmenou nepriepustného povrchu,
- obnova basketbalového ihriska,
- doplnenie prvkov detských ihrísk (pieskovisko, hojdačka),
- doplnenie mobiliáru,
- výstavba nových zberných stanovísk odpadu,
- celková revitalizácia a doplnenie zelene.

• Kpt. Nálepku - k hlavnej ceste 1/18:

- výmena povrchu chodníkov, s dobudovaním nových,
- vybudovanie prístupu na dolnú zastávku SAD,
- dobudovanie parkovísk s výmenou nepriepustného povrchu,
- doplnenie prvkov detských ihrísk (pieskovisko, hojdačka),
- doplnenie mobiliáru,
- výstavba nových zberných stanovísk odpadu,
- prístrešok pre komunitné stretávanie,
- celková revitalizácia a doplnenie zelene,
- plocha vyhradená pre komunitné záhrady.

Spomínané lokality tak čakajú
nasledovné úpravy:
• Jilemnického:

- výmena povrchu chodníkov,
- dobudovanie parkovísk s výmenou nepriepustného povrchu,
- multifunkčné ihrisko a priestor pre workout so zelenou bariérou
proti hluku,
- doplnenie mobiliáru,
- výstavba nových zberných stanovísk odpadu,
- celková revitalizácia a doplnenie zelene,
- prístrešky pre komunitné stretávanie,
- zmena funkcie pôvodných betónových stojísk - s revitalizáciou
vznikne priestor na nové využitie starých betónových kontajnero-
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Z rokovania
zastupiteľstva

Poslanci sa po dlhšom čase osobne stretli na
riadnom rokovaní zastupiteľstva vo štvrtok
24. februára 2022. Program pozostával
z 21 bodov. Úvod ako zvyčajne patril slovu
hlavnej kontrolórky Ing. Drahomíry Polovkovej, ktorá predniesla správu o stave plnenia
uznesení a o výsledkoch kontrol. Predložila
tiež správu o výsledku kontroly zákonnosti,
účinnosti a hospodárnosti pri hospodárení
s majetkom Mesta Svit v správe Technických
služieb.

Aréna nájomcovi SOŠp, vzhľadom na skutočnosť, že nájomca nemá
záujem o prenájom telocvične.
l Poslanci neschválili Zriadenie budúceho vecného bremena na
uloženie inžinierskych sietí (TSS-Tatranská spoločnosť služieb, s.r.o.,
Tatranská 5, Veľký Slavkov) na pozemku, kde bol zámer vybudovať
samoobslužnú autoumyvárku.

Interpelácie:

l Zbor sa zhodol na schválení zmeny rozpočtu mesta na rok 2022
a to vyčlenením sumy 4 000 € na projektové dokumentácie súvisiace s viacerými investičnými akciami, resp. úpravu existujúcich projektov na podmienky výziev o NFP. Ide najmä o zmenu projektovej
dokumentácie projektu „Modernizácia autobusovej zastávky na
ul. Mierová“, zakreslenie budovy v súvislosti s plánovaným vybudovaním exteriérového výťahu v budove pošty, rekonštrukciu palubovky tréningovej telocvične na ul. Štefánikovej, resp. aktualizáciu
rozpočtu projektu Multifunkčné ihrisko Svit-Pod Skalkou a pod.
Vzhľadom na obmedzené možnosti financovania kapitálových
výdavkov na začiatku roka je to možné z rozpočtovanej rezervy.

l I. Zima interpeloval, že na jeseň roku 2021 bolo v meste realizované vodorovné dopravné značenie v podstatne väčšom rozsahu
ako bývalo zvykom v minulosti. Okrem priechodov pre chodcov
boli realizované aj jazdné pruhy, stredové čiary a pod. Avšak,
neprešlo ani pol roka a dopravné značenie je už na mnohých
miestach nevýrazné a zle viditeľné. Vzhľadom na to, že na internete
našiel u jedného dodávateľa informáciu i tom, že záruku poskytujú
na 24 mesiacov. Opýtal sa: Akou farbou bolo realizované značenie v meste Svit? Aký je cenový rozdiel pri použití jednozložkovej
a dvojzložkovej farby? Aké sú záručné podmienky na realizované
vodorovné dopravné značenie? Ak je predmetné dopravné značenie ešte v záruke, bude situácia riešená s dodávateľom v rámci
reklamačného konania? D. Vojsovičová povedala, že odpoveď
bude zaslaná písomne elektronicky.
l V. Zentko interpeloval, že do 31.12.2021 sa mohli podávať vyjadrenia na zmeny v platnom územnom pláne mesta Svit. V decembrovej komisii výstavby, životného prostredia, urbanizmu a architektúry sa venovali podrobnému preskúmaniu platného územného
plánu a odporúčali niekoľko bodov na korekciu. Komunikácia
s poslancami MsZ, komisiou výstavby, ŽP, urbanizmu a architektúry,
združeniami, občanmi, ktorí sa do vyjadrovacieho procesu zapojili
a mestom v súčasnosti nie je žiadna a ostala bez odpovede. Opýtal
sa: Akým procesom musia podané návrhy prejsť, aby sa zapracovali
do ÚP (+ časový horizont). V akom štádiu sa nachádzajú návrhy na
zmenu územného plánu podané do 31.12.2021? D. Vojsovičová
povedala, že odpoveď bude zaslaná písomne elektronicky.

Majetkovo-právne záležitosti:

Diskusia

l Poslanci schválili niekoľko majetkovo-právnych vysporiadaní
pozemkov pri rodinných domoch a zriadenie vecného bremena pri
rodinnom dome (uznesenia č. 21, 22, 24/2022).
l Zelenú dostal prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska spoločnosti Mediflex. Využívané budú za účelom
poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zdravotnej
starostlivosti v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
l Schválený bol aj prenájom stĺpov verejného osvetlenia spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o(na ul. Železničná, Rybničná a Tatranská,
časť Pod Skalkou)za účelom realizácie doplnenia existujúcej NN
siete optickým káblom, ktorý bude slúžiť okrem iného aj na prepojenie metropolitnej optickej siete ANTIK vo Svite s mestskou časťou
Pod Skalkou, čím sa zabezpečí poskytovanie verejnoprospešných
služieb pre obyvateľov tejto lokality.
l Uznesením bol zverený do správy TS nehnuteľný majetok mesta,
konkrétne budova autobusovej stanice (miestnosť pre cestujúcu
verejnosť, miestnosť pre vodičov autobusov a sociálnych zariadení)
a pozemok parc. č. 3/31.

l J. Bobulová sa opýtala, či sa uvažuje o rozšírení komunikácie
ul. Školská pri MŠ v časti Pod Skalkou, pretože je to tam nebezpečné. R. Grus odpovedal, že situáciu už rieši riaditeľka MŠ a je podaná
žiadosť o zmenu dopravného značenia: bezpečnostné prvky a spomaľovač. Pracuje na tom zamestnanec technického oddelenia MsÚ.
l J. Bobulová sa opýtala, či sa uvažuje o znovuotvorení pohotovosti na zdravotnom stredisku. R. Abrahám reagoval, že už v minulosti
sa o to mesto pokúšalo, trendom však je centralizácia pohotovosti
na jednom mieste. Je to z jeho pohľadu neriešiteľné. D. Vojsovičová
odpovedala, že mesto môže skúsiť znovu podať žiadosť na OÚNZ.
l J. Bobulová sa opýtala, či nie je možné znížiť poplatok za TKO
dôchodcom, ktorí produkujú len minimum odpadu. D. Vojsovičová odpovedala, že návrh na zníženie poplatku môžu navrhnúť
poslanci, ale pred koncom roka, keď sa tvorí rozpočet na ďalší rok.
Momentálne je rozpočet na rok 2022 uzavretý. J. Hutník doplnil,
že zo zákona sa musí výška výberu poplatkov rovnať nákladom za
odvoz a likvidáciu TKO. Zníženie poplatku jednej skupine ľudí bude
mať však za následok zvýšenie poplatku inej skupine ľudí.
l J. Bobulová sa opýtala, či sa neuvažuje o kúpe alebo zapožičaní
automobilu s plošinou, ktoré by slúžilo ako pomoc na prepravu
vozíčkarov, poprípade by mohla byť táto služba aj spoplatnená.
D. Vojsovičová odpovedala, že mesto sa už dlhšie uchádza o podobné vozidlo na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny. Boli
už zaslané tri žiadosti. Existuje však možnosť prenajatia vozidla prostredníctvom organizácie Slovenského červeného kríža. Uviedla, že
informácie o tejto službe budú uverejnené na webe mesta.
l M. Bezák odporučil dať informáciu o plánovanej stavbe cyklochodníka pri bagroviskách do novín. D. Vojsovičová odpovedala,
že v súčasnosti prebieha administratívna kontrola podanej žiadosti
v MAS Pro Tatry, o.z., ktorá je povereným orgánom na výkon. Predpoklad začatia stavby je v mesiacoch apríl, máj 2022.

Investície:

l Mesto bolo úspešné v žiadosti o nenávratný
finančný príspevok (ďalej len NFP) na projekt
Revitalizácia vnútroblokov sídlisk Jilemnického a Kapitána Nálepku v hodnote 788 257 €
(pričom celkové oprávnené výdavky projektu
boli schválené vo výške 829 744,53 €).
Poslanecký zbor schválil splnomocnenie primátorky mesta k podpísaniu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.

Financie:

Rôzne:
l Schválené bolo zrušenie niekoľkých uznesení:
- Uznesenie č. 122/2020 - Financovanie projektu „Vodozádržné
opatrenia v meste Svit“. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetný
projekt v termíne nebol zrealizovaný.
- Uznesenie č. 118/2021 - predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na financovane Projektu „Rekonštrukcia cyklochodníka do Lopušnej doliny“. Vzhľadom na skutočnosť, že tento projekt
sa nerealizoval z dôvodu podania žiadosti o nenávratný finančný
príspevok k inému projektu.
- Uznesenie č. 14/2021 /bod c/ - prenájom pozemku parc.
č. KN-C 114/21, nájomcovi Pavlovi Pechovi, vzhľadom na to, že
nájomná zmluva zo strany nájomcu nebola podpísaná.
- uznesenie č. 156/2021 - prenájom nebytových priestorov - veľká
telocvičňa, priestor šatní a sociálne zariadenia v budove Iskra Svit

pokračovanie na strane 8
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pokračovanie zo strany 7
l M. Bezák upozornil na veľké výtlky v meste v lokalitách: cesta ku
kostolu, pri lekárni VIVA a 10 m pred mostom pri Kolibe. Ak by bolo
možné zatiaľ ich zasypať a keď počasie dovolí, tak ich opraviť asfaltovaním. I. Hus odpovedal, že cesta pri kostoloch je veľmi zničená,
riešením je výmena celého povrchu vozovky, no v tejto lokalite
bude prebiehať výstavba bytových domov a po komunikácii budú
vo veľkom jazdiť stavebné vozidlá. Preto túto cestu nie je momentálne vhodné celú opravovať. Výtlky sa však na tejto ceste opravia.
l I. Zima po opakovanom upozornení občanov z Ul. 9. mája upozorňuje, že na severnej časti Ul. 9. mája od Ul. Kukučínovej po
ul. Kpt. Nálepku nie je žiaden chodník pre peších, ľudia prechádzajúci touto ulicou musia kráčať po ceste, čo je nebezpečné. Navrhuje
vybudovanie chodníka vo východnej časti tejto ulice. D. Vojsovičová odpovedala, že mesto sa tým bude zaoberať, keď sa ukončí
revitalizácia vnútroblokov.
l V. Zentko sa opýtal, či už bola skolaudovaná ul. Štefánikova.
Čo bude s chodníkom popri tejto ulici, pretože sú tam rozsypané
dlažobné kocky a je tam neporiadok. D. Vojsovičová odpovedala,
že keď skončí zima a ak to počasie dovolí, rekonštrukcia komunikácie bude dokončená. Chodník je zahrnutý tiež v pláne obnovy.
Požiadala TS o upratanie dlažobných kociek.
V. Zentko požiadal, aby bol upravený grafikon MHD, aby pokračovala ku kostolom a k hotelu Mladosť aspoň trikrát za deň.
D. Vojsovičová odpovedala, že už na minulom MsZ požiadala
poslanca V. Zentka o upresnenie jeho požiadavky od občanov
na úpravu MHD, do dnešného dňa mestu nič nebolo doručené.
Napriek tomu bol grafikon upravený od 1.3.2022 v prospech požiadavky konkrétnych občanov, ktorí poprosili, aby bol posunutý ve-

n 3.februára hliadka MsP prijala telefonické oznámenie, podľa ktorého sa na ul. SNP
nachádzal skrížený kamión v smere cesty
na ul. Štúrovu. Hliadka po príchode na
miesto okamžite uzavrela križovatku SNP
- Štúrovu a a až do odstránenia udalosti
riadila dopravu.
n 16. februára v ranných hodinách bola
hliadka MsP telefonicky požiadaná Záchranným strediskom zdravotnej služby
Prešov o okamžitý presun hliadky MsP aj
so zariadením AED - prenosným defibrilátorom na adresu jedného z bytových domov
vo Svite. Hliadka sa na uvedenú adresu
okamžite presunula a spolu s osádkou RZP
začali s resuscitáciou osoby. Na miesto sa
dostavila aj osádka RLP.
n 19. februára MsP vo večerných hodinách prijala oznámenie, v ktorom
oznamovateľ nahlásil motorové vozidlo

černý spoj na 21.10 h, aby stíhali prísť do práce a vymenený školský
spoj, tak aby deti stíhali prímestský spoj do Popradu. Požiadavkou
spojov ku kostolom, sa mesto môže zaoberať až po ukončení výstavby v danej lokalite a následnom uvedení mosta do pôvodného
stavu. R. Abrahám vyjadril svoj názor, že má skúsenosť z minulosti,
že autobus premával ku kostolom prázdny, že sa to neoplatilo a
napokon tieto spoje boli zrušené.
l D. Vojsovičová informovala prítomných o zámere mesta vybudovať nové Zdravotné stredisko rekonštrukciou a s prístavbou
budovy bývalej polície. Prostriedky na výstavbu má mesto záujem
získať prostredníctvom eurofondov. Cieľom je byť pripravený na
vhodnú výzvu nenávratnej finančnej dotácie. Aktuálne sa pripravuje návrh projektu, po jeho kompletizácii bude návrh predložený
komisiám pri MsZ. Primátorka vyjadrila, že má záujem o vhodnosti
projektu komunikovať aj s lekármi a prispôsobiť návrh projektu ich
požiadavkám. Do času výstavby nového Zdravotného strediska,
v záujme zlepšenia podmienok a využívania súčasného Zdravotného strediska, mesto zainvestuje do opravy vestibulu a čakární.
I. Švagrovská sa opýtala, či sa budú rekonštruovať len čakárne,
pretože aj niektoré sociálne zariadenia sú v zlom stave. D. Vojsovičová dala úlohu R. Grusovi na kontrolu spoločných priestorov
v zdravotnom stredisku. Doporučila sledovať program oddelenia
kultúry, kde boli pripravené nové podujatia ako napr. rozprávky
a premietanie pre dospelých.
Radi by sme Vás informovali, že priestor v novinách venovaný
rokovaniam mestského zastupiteľstva je z kapacitných dôvodov
limitovaný. Tento výpis má výlučne informačný charakter a detaily
o jednotlivých bodoch rokovania nájdete na www.svit.sk.
Daniela Virostko

Z denníka Mestskej polície
s otvoreným kufrom, v blízkosti ktorého sa
nik nenachádzal. Hliadka sa presunula na
miesto a keďže vozidlo malo EČV inej krajiny, nebolo možné na mieste zistiť majiteľa
uvedeného vozidla, hliadka zabezpečila
vozidlo zatvorením kufra.
n 22. februára tesne po polnoci hliadka pri
bežnej kontrole mesta spozorovala osobu
vychádzajúcu z miestneho pohostinstva,
zjavne pod vplyvom alkoholu. Osoba bola
monitorovaná ako nastupuje do osobného
vozidla tmavej farby. Hliadka sledovala
pohyb vozidla a požiadala zároveň o súčinnosť službukonajúcu hliadku OO PZ Svit.
Uvedené vozidlo bolo následne hliadkou
OO PZ Svit zastavené a vodičovi bola vykonaná dychová skúška, pri ktorej sa potvrdilo požitie alkoholických nápojov.

Chystá sa uvítanie novorodencov
Prosíme rodičov novonarodených detí (týka sa detí, ktoré dovŕšia
jeden rok života k 23. 4. 2022), ktorí majú záujem o slávnostné
uvítanie dieťatka primátorkou mesta Svit Ing. Dášou Vojsovičovou,
s trvalým pobytom vo Svite, aby sa prihlásili na Matričnom úrade Svit,
v kancelárii č. 18 u Mgr. Ľuboslavy Kukurovej (tel. č.: 052/78 75 132)
a prišli podpísať písomný súhlas o spracovaní osobných údajov na
tieto účely, resp. v podateľni vypísali žiadosť o slávnostné uvítanie.
Uvítanie detí sa uskutoční v režime „Základ“ v termíne 23. apríla 2022
v Obradnej sieni Domu kultúry. Prosíme o nahlásenie najneskôr
do 14. apríla 2022.
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Hliadky MsP počas mesiaca február
riešili rušenie nočného kľudu celkovo
v 25 prípadoch. Priestupcovia boli riešení
podľa §48 Zákona 372/90 Zb.
Hliadky Mestskej polície odchytili vo
februári 5 ubehnutých psov. Zvieratá boli
preverené pomocou čítačky čipov, ich majitelia boli kontaktovaní a keďže sa dopustili
priestupku tým, že nezabránili voľnému
pohybu svojho psa, dopustili sa priestupku
proti VZN č. 8/2018, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti súvisiace s držaním psov na
území mesta Svit a tieto priestupky boli
riešené na mieste podľa §84 ods. 2 zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.Jedného psa hliadka MsP previezla do útulku
v Kežmarku, keďže sa im pomocou čítačky
čipov nepodarilo zistiť čip, ani majiteľa.
Mgr. Erika Danková

Do hotelovej prevádzky
- firma Kaffex, s.r.o, prevádzka Hotel Toliar na Štrbskom Plese

hľadáme posily na pozície:

Upratovačka * 646,- / zákl. zl. mzdy
Masér/ka * 762,- / zákl. zl. mzdy
Raňajkový kuchár/ka * 762,- / zákl. zl. mzdy
+ príplatky a osobné ohodnotenia
V prípade záujmu a otázok volajte na
tel. č.: 0911 988 140 alebo nás kontaktujte
e-mailom: toliarhotel@gmail.com
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Zápis detí
do 1. postupného ročníka základnej školy
na školský rok 2022/2023

Vážení rodičia!
Riaditeľstvá ZŠ vo Svite oznamujú, že zápis detí na plnenie
povinnej školskej dochádzky do 1. postupného ročníka
základnej školy na školský rok 2022/2023 sa bude konať
v Spojenej škole, Mierová 134, Svit a Základnej škole,
Komenského 2, Svit v týchto dňoch:

4. apríla 2022 v čase od 13 ºº do 16 ºº hod.
5. apríla 2022 v čase od 13 ºº do 16 ºº hod.
6. apríla 2022 v čase od 13 ºº do 16 ºº hod.
Rodičia sú povinní zapísať deti, ktoré do 31. augusta 2022
dovŕšia šiesty rok veku a ešte do školy nechodia. Žiadame
rodičov, aby k zápisu prišli so svojím dieťaťom a priniesli:

• Rodný list so zápisom rodného čísla alebo
doklad o rodnom čísle
• Občiansky preukaz
Vo Svite dňa 7. februára 2022
Ing. Elena Berezovskijová
riaditeľka SŠ Svit, Mierová 134

Mgr. Monika Dudinská
riaditeľka ZŠ Svit, Komenského 2
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Lorem
Našaipsum
ukrajinská
dolor
sitštudentka
amet, consectetur
Saška

Olexandra Korsakova, familiárne
Saška, je žiačkou našej Strednej
odbornej školy polytechnickej
J. A. Baťu vo Svite od septembra
2021. Keďže ju veľmi bavila
chémia, rozhodla sa študovať
u nás v odbore biotechnológia
a farmakológia. Iste aj Vám napadlo
- ako sa ukrajinská dievčina dostala
k štúdiu na našej škole? Všetky
informácie jej sprostredkovali
známi žijúci na Slovensku a zároveň
jej pomáhali vybavovať všetky
formality a potrebné dokumenty.

Štúdium u nás si vybral aj ukrajinský chlapec Arsen, ktorý sa
od septembra vzdeláva v odbore komerčný pracovník v doprave.
Obaja to mali spočiatku ťažké, keď si uvedomíme, že prišli ako
pätnásťroční, ostali bez rodiny a kamarátov, v inej krajine, v novom
prostredí školy a školského internátu a s novými ľuďmi okolo
seba. Svoju rolu tu samozrejme zohrávala aj jazyková bariéra, hoci
Saška sa na štúdium pripravovala priebežne doma v Charkove a to
doučovaním sa slovenčiny, angličtiny a chémie každý deň, niekoľko
mesiacov. Príprave na štúdium u nás obetovala veľa svojho voľného času a aj času, ktorý mohla stráviť s priateľmi. Napriek tomu nič
neľutuje. Všetka tá snaha sa jej zúročila vo výbornom prospechu
v štúdiu. Postupne však adaptáciu na nové prostredie obaja za
pomoci pani riaditeľky RNDr. Evy Nebusovej, zástupcu riaditeľky
Ing. Dalibora Enekeša, vychovávateliek a ďalších pedagógov zvládli
veľmi dobre. Saške boli nápomocné aj spolubývajúce dievčatá
a kamarát Filip. Nás - pedagógov teší, že obaja, Saška aj Arsen sú
výborní študenti a veľmi si vážia vzdelávanie, ktorého sa im na
našej škole dostáva.
A teraz Vám radi prezradíme niečo o našej Saške. Je žiačkou
prvého ročníka a keďže ju vždy fascinovala chémia, vybrala si štúdium na našej škole aj preto, lebo podľa nej, je u nás omnoho vyššia úroveň vzdelávania a aj uplatnenia sa v zamestnaní. Prvé dni na
Slovensku trávila so svojou mamkou, čo jej dodávalo sily. Obávala
sa, či zvládne štúdium v slovenčine, nové prostredie v internáte,
v škole a množstvo nových ľudí okolo nej.
Ako nám Saška prezradila, doma v Charkove sa venovala rôznym záľubám ako gymnastike, tancu, korčuľovaniu a bonusom pre
ňu bolo aj to, že dobre hovorí anglicky.
Obľúbila si slovenské jedlá, ale samozrejme, najviac jej chýba
ukrajinské jedlo peľmene, čo sú taštičky plnené mäsom. S rodičmi
a s malým päťročným bratom si denne telefonujú a sú v kontakte
aj cez sociálne siete. Jej mamka aj s malým bratom sa momentálne
nachádzajú v Nemecku a otec na Kryme.
Na našich ukrajinských študentoch obdivujeme, ako všetko
zvládajú, pretože od septembra boli doma len raz, a to počas
vianočných sviatkov.

Ich život na Slovensku sa vyvíjal v pohode, až prišiel jeden
februárový deň. Deň zlý ako nočná mora. Slovo vojna sme počúvali
hlavne zo správ, videí či filmov. Zrazu sa stalo skutočnosťou
a vyvolalo v nás obavy, strach, paniku, smútok, ale zároveň odvahu
a snahu pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.
Ľudia na Ukrajine ešte pred pár týždňami mali svoju prácu,
štúdium, svoje záľuby, robili bežné veci... A zo dňa na deň sa z nich
stali utečenci, vojaci a čo je najsmutnejšie, mnohí z nich vo vojnovom konflikte zaplatili svojim životom. Státisíce Ukrajincov bolo
nútených opustiť rodnú krajinu, domov, rodinu, priateľov či školy.
Vydali sa na cestu, ani mnohokrát nevedeli kam, s jedinou myšlienkou, od tej hrôzy ujsť čo najďalej...
Ukrajinským utečencom sa všetci v škole snažíme pomáhať či
už finančnou zbierkou, zbierkou oblečenia, obuvi, hygienických
potrieb alebo aj ubytovaním niekoľkých rodín v našom školskom
internáte a tiež zaradením mladých ľudí v stredoškolskom veku do
štúdia na našej škole.
Aj Saška denne pomáha svojim krajanom, ktorí prišli na Slovensko do Svitu, nielen tlmočením, ale ich aj sprevádza do ubytovacieho zariadenia a pomáha vybavovať potrebné formality či pomáha
radami, čo a ako urobiť, kam sa v prípade potreby obrátiť.
Veríme, že situácia na Ukrajine sa stabilizuje a ľudia vo všeobecnosti nebudú pociťovať strach, úzkosť a obavy o svoju krajinu,
domov, rodinu a budúcnosť.
Bc. Ľuboslava Čajková, Bc. Sotáková

Valentínske prekvapenie
Každoročne si 14. februára pripomíname sviatok sv. Valentína. Avšak Deň zaľúbených už dávno nepatrí len zaľúbeným dvojiciam. Tento sviatok je ideálnym
dňom, kedy máme možnosť dať najavo aj svojej rodine, či priateľom, že nám na
nich záleží. Aj žiaci našej školy sa rozhodli potešiť svojich priateľov v Domove
pod Tatrami. Obdarovali ich pestro vyzdobenými srdiečkami, ktoré niesli prianie
„Veľa radosti“. Nielen oni, ale aj každý z nás, potrebuje veľa radosti, lásky,pozornosti a spolupatričnosti. Klienti poslali žiakom pomyselné srdce vďačnosti.
Potešilo nás to a veríme, že si aj naďalej budeme vzájomne vyjadrovať podporu
a udržiavať dobré vzťahy. 				
Kolektív SŠ Mierová
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Z činnosti
mestského úradu

Aj týmito činnosťami sa počas uplynulého mesiaca
zaoberali jednotlivé oddelenia mestského úradu.
Oddelenie právne a majetkové
l Mesto odoslalo výzvy na majetkovoprávne vysporiadanie po-

zemkov pri rodinných domoch na ul. Horskej v časti Pod Skalkou.
Vlastníci rodinných domov reagujú na výzvy žiadosťami o kúpu
pozemkov, ktorými sa toto oddelenie ďalej zaoberá.
l Odpredaj prebytočného majetku mesta - hasičské autá zn. AVIA

Už aj v malej telocvični
na novej palubovke
Začiatkom marca bola ukončená rekonštrukcia malej telocvične - tréningovej telocvične v Iskra Aréne. Pôvodná podlahová
krytina bola v havarijnom a nevyhovujúcom stave, preto je výmena
podlahy ďalšou investíciou, ktorá zvýši úroveň pri mnohých športoch a krúžkových činnostiach. Počas niekoľkých týždňov prác boli
vykonané:
l demontáž podlahy,
l montáž hydroizolácie,
l montáž odpruženého roštu,
l montáž parkiet, brúsenie,
PROJEKT PODPORENÝ Z ROZPOČTU
l povrchová úprava
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
a maľovanie čiar

rok výroby 1988 a 1975.

l Prenájom nebytových priestorov - reštaurácie v Dome kultúry

vo Svite spoločnosti ST SORRISO, s.r.o., za účelom prevádzkovania
reštaurácie, organizovania akcií a firemných eventov, s účinnosťou
od 1. marca 2022.
l Bola ukončená Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového

priestoru v budove č. 263 na Ul. SNP. Priestor bude slúžiť ako oddychová zóna - maderoterapia a prenajímateľom bude LEILLA, s.r.o.

Oddelenie ekonomických činností
l riešenie daňových nedoplatkov formou exekúcie (zrážky zo

mzdy, zrážky z dôchodkov - starobný, invalidný), v ďalšom období
aj formu zadržania vodičského preukazu.
l postupné predvolávanie daňovníkov, ktorý nepodali priznanie

k dani z nehnuteľností v zákonnej lehote do 31. januára 2022.

l do konca marca vyrubenie daní právnickým osobám a fyzickým

MESTSKÁ
KNIŽNICA
SVIT
pozývajú deti na 17. ročník medzinárodného
nočného podujatia

NOC S ANDERSENOM
1. apríla 2022 od 18:00 hod.
2. apríla 2022 do 7:30 hod.

Fúzač, chrúst, či potápnik,
sme síce drobní, ale šikovní ako nik.
Zistíš o nás zaujímavé veci,
keď prihlásiš sa do Andersenovej noci.
Spoločne Hmyziu ríšu precestujeme
a rôzne dobrodružstvá zažijeme!
Podmienky účasti:
Doniesť:

prihlásenie dieťaťa do 29. 3. 2022, vek 9-11 rokov,
vypísanie prihlášky – osobne rodič,
prezuvky, pitie, jedlo, spacák, karimatka, vychádzkové
športové oblečenie, kópiu kartičky poistenca

osobám podnikateľom.

l spracovávanie podkladov k vyrubeniu daní občanom - predpo-

kladaný termín doručenia - máj/jún 2022.

Oddelenie všeobecnej vnútornej správy,
sociálnych činností a civilnej ochrany
l Vybavovanie umiestnenia v zariadení podporovaného bývania

pre občana bez prístrešia s dlhodobo nepriaznivým stavom.

l Posudková činnosť v rámci zabezpečenia sociálnych služieb.
l Zabezpečenie odľahčovacej služby.
l Príprava zasadnutí krízového štábu, vypracovanie a aktualizácia

krízovej agendy civilnej ochrany v súvislosti s plánmi evakuácie
a ukrytia.

l poskytovanie poradenstva odídencom, pomoc pri poskytovaní

ubytovania odídencom z Ukrajiny.

l výdaj a príjem humanitárnej pomoci, plnenie úloh vydaných

okresným úradom, spracovanie databáz odídencov pre okresný
úrad na dennej báze v súčinnosti s ubytovacími zariadeniami.
l Pomoc pri vybavovaní dávky v hmotnej núdzi pre odídencov.
l Pomoc sociálne slabším pri riešení aktuálnych potrieb.
l Prepočet ekonomicky oprávnených nákladov poskytovaných

sociálnych služieb.

red

11

Toto bol rok 2021 Dychovej hudby Sviťanka

Rok s rokom si už dávno podali ruky a znovu sa točíme v kolobehu každodenných rutín a pracovných
povinností. I napriek mnohým pandemickým obmedzeniam môžeme teraz pri bilancovaní činnosti našej
DH Sviťanka zhodnotiť, že rok 2021 bol pre nás veľmi aktívny.
Do 8. februára 2021 bol vyhlásený lockdown a tak sme sa
nestretávali ani na kondičných skúškach. Mnohé podujatia sa
preniesli do online-priestoru a tak sme 17. februára v triovom obsadení prispeli dvoma chorálmi pri nahrávke evanjelických služieb
Božích pre cirkevný zbor Batizovce na prvú nedeľu pôstu.
Z veže evanjelického kostola sa 4. apríla niesli radostné tóny
štyroch veľkonočných chorálov v podaní kapelníka DH Sviťanka
ako predzvesť blížiacej sa jari. Koncom apríla sme sa aj my konečne stretli po dlhej dobe opäť ako partia na skúške pri tréningu
repertoáru na blížiacu sa sezónu. Tú sme začali 27. apríla, keď sme
svojimi tónmi potešili vo Vikartovciach jubilantku pani Moniku.
6. mája sme oslávili okrúhle narodeniny nášho dlhoročného člena,
klarinetistu Jaroslava Richtarčíka a 7. máj patril tradičnému pietnemu podujatiu kladenia vencov pri príležitosti 76. výročia ukončenia
druhej svetovej vojny. Hymna a chorály odzneli pri pamätníkoch
padlým v Batizovciach a vo Svite. Verejnú skúšku spojenú s výletom
do Spišskej Novej Vsi sme absolvovali 2. júna, kde sme urobili
radosť okoloidúcim a to na štyroch zastávkach - Banícka ulica, sídlisko Mier, sídlisko Západ a Smižany. Triové zloženie hráčov
6. júna umocnilo vstupnou fanfárou slávnosť konfirmácie v Batizovciach a 26. júna sme svojim vystúpením na domácom pódiu vo
Svite otvorili Kultúrne leto.

Leto uvoľnilo opatrenia a otvorilo brány kultúre
Hneď v úvode júla sme si zahrali a posedeli pri vynikajúcej
fazuľovici, ktorú nám pripravil náš krídlovkár a šéfkuchár Ander
s manželkou Mirkou a spoločne sme oslávili okrúhle narodeniny
kapelníka, ktoré boli ešte restom z roku 2020. 15. júla sme absolvovali verejnú skúšku na Kolkárni v Lučivnej, ktorú sme spojili
s narodeninami bubeníka Pištu a krídlovkára Andera. Tentoraz
nechýbala na stoloch chutná držkovica. 24. júla sme vyhrávali jubilantke pani Vlaste na dvore v Gánovciach. Pri horúcom počasí
a viac než dvojhodinovom hraní sme sa riadne zapotili. 8. augusta
sme vo Važci hrou v sprievode dole dedinou a vystúpením na
pódiu pred hasičskou zbrojnicou umocnili storočnicu tamojšieho
DHZ. 14. augusta sme účinkovali v Ľubici, ktorá si pripomínala
750. výročie prvej písomnej zmienky. 15. augusta sme vystúpili vo
Svite pri Kolibe pod Babou, kde sa konalo vyhodnotenie súťaže
Horal Junior. Hneď potom sme sa premiestnili do Veľkého Slavko-
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va, kde sme ľudí potešili pred budovou úradu na promenádnom
koncerte. Sólové tóny piesne Goraľu a Halelluja v podaní kapelníka
sa rozľahli na konci prehliadky v koncertnej sále Belianskej jaskyne
20. augusta a pre všetkých to bol obrovský umelecký zážitok, ktorý
by sme v budúcnosti spojili s naplánovaným koncertom. Koncom
augusta sme si ako tradične, po verejnej skúške na dvore u Janka
Lazorčáka v Batizovciach vychutnali vynikajúci guláš. 27. augusta
sme si pri pamätníku vo Svite pripomenuli 77. výročie SNP. 28. augusta sme účinkovali vrámci programu Deň obce Batizovce a to pri
Pamätníku padlým, v sprievode obcou, pri slávnostnom otvorení
Batizovskej pamätnej izby a následne na pódiu v parku. 29. augusta
sme mali možnosť reprezentovať naše mesto Svit aj pri pietnom
akte kladenia vencov v amfiteátri kežmarského hradu, kde sme
následne za veterného počasia odohrali aj koncert. 17. septembra
sme zahrali k okrúhlym narodeninám nášmu kolegovi Jankovi
Kysackému. Uplynulý rok naše hudobnícke rady žiaľ nenávratne
opustil Rudolf Škovira, ktorý v DH hrával na druhej krídlovke od
roku 1957 a jeho odchodom sa uzavrela kapitola generácie najstarších hráčov, ktorí v dychovke začali účinkovať v 40. a 50. rokoch
minulého storočia. Tónmi hudby sme ho vyprevadili na poslednej
ceste 6. novembra. V Batizovciach sme sa rozlúčili 22. decembra aj
s našim dobrým kamarátom Jankom Lazorčákom. Správa o jeho
nečakanom úmrtí nás všetkých veľmi zasiahla.
V roku 2021 sme sa spoločne ako členovia DH Sviťanka stretli
55 krát. Mali sme 28 skúšok, 7 pohrebov a 20 akcií, pri ktorých sme
vystupovali nielen vo Svite ale naše mesto sme reprezentovali aj
za hranicami chotára. Do repertoáru kapelník zaranžoval nové
skladby, mnohé z nich na želanie našich priateľov. DH Sviťanka má
v súčasnosti 16 stálych členov a účinkuje ako malá dychová hudba,
v ktorej jekaždý hráč veľmi potrebný. Do našich radov s otvorenou
náručou prijmeme novú, mladú generáciu hudobníkov. Záujemcov
prípadne naučíme hrať na dychový nástroj.
Rok 2022 je pre nás veľmi vzácny, keďže naša DH Sviťanka si
pripomína 80. výročie svojho vzniku a je zároveň najstarším hudobným telesom pôsobiacim na pôde mesta Svit. Dúfame, že sa s Vami
opäť stretneme na niektorom z našich plánovaných vystúpení
a vyčaríme Vám úsmev na tvári, ktorý dnes pod rúškami mnohým
ľuďom chýba.
Mgr. Vladimír Andraš, kapelník DH Sviťanka
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Cestovné na jednotlivú cestu
a dovozné za prepravu batožín
a psov v MHD Svit

Nový dopravca MHD Svit sa začlenil do systému integrovaného dopravného systému
od 1. 3. 2022. V praxi to znamená, že pôvodne vydané karty na platenie cestovného sú
pre občanov mesta naďalej v platnosti a je možné ich používať pri platbách cestovného
v mestskej aj prímestskej autobusovej doprave. K úprave tarifných podmienok
(zvýhodnené cestovné) sa vždy pristupovalo citlivo, nakoľko služby MHD prevažne
využívajú najmä kategórie osôb, odkázané na tento druh dopravy (deti do 15 rokov veku,
žiaci a študenti, dôchodcovia a invalidní dôchodcovia). V záujme ponechať túto službu
vrátane zvýhodneného cestovného pre vybraté kategórie osôb bolo schválené bezplatné
cestovné v MHD Svit. Sledovaním vývoja jednotlivých kategórii cestujúcich bolo potrebné
poukázať na skutočnosť, že došlo k nárastu cestujúcich kategórií ŤZP a ŤZP-S s potrebou
prihliadať na zdravotné znevýhodnenie, z dôvodu ktorého boli nútení využívať dopravné
prostriedky častejšie (na lekárske vyšetrenia) ako ostatní, preto táto skutočnosť mala
nepriaznivý finančný dopad na uvedené skupiny cestujúcich. Ďalšou kategóriou sú
občania nad 70 rokov veku. Vzhľadom na to, že značná časť osôb nad 70 rokov už žije
osamotene, pričom sadzba cestovného bola pre nich finančne náročná a zároveň sú
odkázaní na prepravu MHD, bola schválená v prípade starobného dôchodcu nad 70 rokov
bezplatná preprava. Ako pomoc mladým rodinám s predpokladom nižšieho príjmu (napr.
aj z dôvodu čerpania materského, rodičovského príspevku) s vyššími výdavkami mladej
rodiny, bola schválená bezplatná preprava aj pre deti do 6 rokov veku. Viacnásobným
dobrovoľným darcom krvi, ktorých ocenenia majú z celospoločenského hľadiska vysokú
morálnu hodnotu, bolo schválené aj držiteľom zlatej a diamantovej Jánskeho plakety
a držiteľom Kňazovického medaily bezplatné cestovanie mestskou hromadnou dopravou
z dôvodu úcty, ale aj ako motivácia pre nových potenciálnych darcov.

1. Cestovné na jednotlivú cestu a dovozné
za prepravu batožín a psov

platba
hotovosť /
dopravná karta

a) Dospelá osoba a mladiství starší ako 15 rokov

0,40 €/0,33 €

b) Deti do dovŕšenia 15. roku veku

0,20 €/0,17 €

c) Žiaci a študenti základných a stredných škôl
podľa osobitného predpisu (zákon č. 29/1984
Zb. o sústave základných škôl a stredných škôl
v znení neskorších predpisov), študenti vysokých škôl a fakúlt podľa osobitného predpisu
(zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
v znení neskorších predpisov) v dennej forme
štúdia do získania vysokoškolského vzdelania
druhého stupňa, najneskôr do 26. roku veku
s trvalým pobytom v SR

0,20 €/0,17 €

d) Starobní dôchodcovia do veku 70 rokov

0,20 €/0,17 €

e) Batožina o rozmeroch väčších ako 30x40x60 cm,
úzke predmety dlhšie ako 150 cm a predmety
v tvare dosky rozmerov väčších ako 10x80x100 cm
a to i v prípadoch, že presahujú len jeden z uvedených rozmerov

0,20 €/0,17 €

f ) Pes

0,20 €/0,17 €

g) Detský kočík

0,20 €/0,17 €

h) Súprava lyží a sánky

0,20 €/0,17 €

3. Všeobecné podmienky
- maximálne ceny cestovného sú jednotné v celej sieti mestskej
hromadnej dopravy na území mesta Svit a to v dennej i nočnej
prevádzke a sú stanovené vrátane dane z pridanej hodnoty,
- dopravca je povinný zverejniť tarifu v súlade s § 17 ods. 3
zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších
predpisov.

4. Podmienky pre poskytnutie zliav
Nárok na poskytnutie zliav preukazujú oprávnené osoby týmito
dokladmi: - preukazom na dokázanie veku dieťaťa alebo iným
identifikačným preukazom opatreným fotografiou dieťaťa od
dovŕšenia 6 rokov veku dieťaťa,
- žiackym preukazom alebo čipovou dopravnou kartou vystavenými dopravcom na základe potvrdenia školy, medzinárodným
študentským preukazom (ISIC karta), na ktorom musí byť vyznačená aktuálna platnosť u osôb podľa bodu 1 písm. c),
- preukazom ZŤP, ZŤP-S u osôb podľa bodu 2 písm. c),
- občianskym preukazom u osôb podľa bodu 1 písm. d) a bodu
2 písm. b),
- dokladom totožnosti a zároveň preukazom vydaným Červeným
krížom o udelení zlatej a diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického medaily u osôb podľa bodu 2 písm. d).

2. Bezplatná preprava

5. Sankčná úhrada

a) Deti do začatia povinnej školskej dochádzky

Cestujúci je povinný mať pri sebe cestovný lístok po celý čas
prepravy a bezprostredne po vystupovaní z autobusu a na výzvu
sa ním preukázať revízorovi, alebo osobe poverenej výkonom
odborného dozoru.

b) Starobní dôchodcovia nad 70 rokov
c) Držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S, vrátane invalidného vozíka,
sprievodcu alebo vodiaceho psa
d) Držitelia diamantovej a zlatej Jánskeho plakety a držitelia
Kňazovického medaily pri platbe čipovou dopravnou kartou (v
hotovosti podľa tarify).

Pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom je cestujúci
povinný zaplatiť sankčnú úhradu v súlade s prepravným poriadkom dopravcu.
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cb Spoločenská kronika ad
Dňa 11. marca 2022 sme si pripomenuli
15. výročie smrti mojej sestry

Dňa 25. marca 2022 uplynulo
desať rokov od chvíle, keď sme sa rozlúčili
s našim otcom, starým otcom a prastarým otcom

Ivety Čížovej.

Vy, ktorí ste ju poznali,
venujte jej prosím tichú spomienku.
S láskou spomína a ďakuje sestra Irena.

Ing. Ivanom Diačikom, DrSc.
Spomínajú syn Ivan a dcéra Kvetoslava s rodinami.

Nezomrel som, lebo žijem v srdciach tých,
ktorí ma milovali.
Dňa 7. januára 2022 nás navždy opustil
vo veku nedožitých 71 rokov

Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz osud vzal.
Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 14. marca uplynulo 10 rokov od chvíle,
čo nás vo veku 85 rokov opustil
manžel, otec, starký a sused

Imrich Genčúr.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomíname.

Venujte mu prosím tichú spomienku.
Smútiaca rodina - sestra Anka, synovec Julko
s priateľkou Majkou, synovec Majko s celou rodinou,
švagriná a neter Majka.
Poďakovanie patrí sv. otcovi Michalovi Janigovi za
svätú omšu, pani Jančíkovej za dôstojné poďakovanie
smútočnému zhromaždeniu a kvetinárke pani
Gigacovej za krásny veniec na truhle.

Dňa 1. marca 2022 uplynul jeden rok,
čo nás navždy opustil milovaný brat,
otec, dedko, svokor a pradedko

Dňa 2. apríla 2017 nás navždy opustil
milovaný manžel, otec, dedko

Veľmi nám všetkým chýbaš.
S láskou spomínajú - brat Jozef s rodinou,
dcéra Monika s rodinou a syn Peter s rodinou.

Veľmi nám všetkým chýbaš.
S láskou spomínajú - manželka,
dcéra a syn s rodinou, vnúčatká Chiarka,
Tobiasko a Samko.

Jozef Padyšák.

Ing. Bohumil Kurus.

Ladislav Gubala.

Dňa 29. apríla 2022 uplynie 20 rokov čo nás navždy opustil
náš milovaný otec, dedo, pradedo

Ondrej Gubala

a dňa 6. októbra 2022 uplynie 20 rokov čo nás opustila
naša milovaná mama, babka a prababka

Margita Gubalová.

Stále na Vás s láskou spomína syn Jozef s rodinou,
vnučka Monika s rodinou a vnuk Peter s rodinou.

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ POSKYTUJE PREPRAVNÚ SLUŽBU
Slovenský červený kríž územný spolok Poprad ponúka poskytovanie prepravnej služby seniorom, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou orientácie.

CENNÍK

Preprava v rámci mesta Poprad

2 € / jedna jazda

Sprevádzanie pacienta

8 € každá začatá hodina

Preprava mimo mesta Poprad

0,45 € / km

Zapožičanie invalidného vozíka

1€

Preprava mimo mesta Poprad nad 40 km 0,30 € / km

Stojné

3 € každá začatá hodina

Preprava mimo pracovného času

50 % príplatok

Drobné nákupy potravín, liekov a pod.

2 € v rámci mesta Poprad

Za každú začatú hodinu

1,50 €

Zrušenie objednávky je akceptované len v dostatočnom predstihu

- v prípade ciest začínajúcich mimo mesta Poprad sa preprava začína rátať zo sídla územného spolku SČK Poprad
- ceny sú stanovené na základe priemernej spotreby motorového vozidla, času a prevádzkových nákladov
- prepravná služba je poskytovaná v pracovných dňoch od 6:00 do 14:00 hod.
- prijímanie objednávok na prepravnú službu na tel. čísle : 0919 468 734
- prijímanie objednávok na drobné nákupy, potravín, liekov a pod. na tel. čísle : 0903 558 936
- viac informácií na : https://redcross.sk/poprad/prepravna-sluzba/							
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Zväz zdravotne postihnutých
sa stretol po dlhej odluke
Konečne prišlo dlho očakávané uvoľnenie
a nemuseli sme dokladovať prekonanú koronu,
očkovanie, alebo testovanie. Aj keď sa mnohí
seniori ešte obávajú stretnutia v interiéri, rozhodli
sme sa usporiadať Fašiangové posedenie
v posledný februárový deň.
Naši členovia sú aj členmi Klubu seniorov a tak sme našu akciu
usporiadali aj pre členov klubu. Bol pripravený vedomostný kvíz
pre tri trojčlenné družstvá, všetci účastníci boli odmenení. Nasledovalo zábavné doplnenie prísloví, občerstvenie a samozrejme živá
hudba na harmonike v podaní našej členky pani Voščekovej a pána
Horňáka, ktorému prišiel pomôcť pán Fronc na gitare. Bolo cítiť ako
seniori túžobne očakávali spoločnú akciu, kde sa mohli porozprávať a zabaviť. Na akcii sa zúčastnila aj primátorka Ing. Dáša Vojsovičová, ktorá sa nám prihovorila a odpovedala členom na otázky, či
potreby. Zábava trvala nepretržite dve hodiny. Zostali do konca aj
tí, ktorí inak zvykli odísť skôr. Oslávili sme aj dvoch jubilantov, ktorí
mali okrúhle výročie - pani Zacharovú a pána Kalakaja. Spokojní
sme sa rozišli domov s vedomím, že nás onedlho čaká ďalšia akcia
a to oslava MDŽ.
Za výbor ZO - Ing. Kuzmíková

Seniori mesta sú
neustále v pohybe
Dva dni pekného počasia vo februári využili seniori
na prechádzku do našich Tatier.
Prvá bola za slnečného počasia na Štrbské Pleso. Navštívili
bežecký areál, vstúpili na vyhliadkovú vežu a mohli sa pokochať
krásnym pohľadom na Solisko, Kráľovú hoľu aj na naše mesto.
Po zostúpení nechýbala dobrá káva a posedenie na slniečku. Pri
ceste na autobus si tiež dopriali horcovú „vakcínu“, aby boli zdraví.
Druhý pekný deň sa presunuli do Tatranskej Polianky a pokračovali peši po chodníku do Starého Smokovca. Druhá skupina šla na
Hrebienok a späť. Prvá skupina urobila 8600 krokov a „hrebienkári“
vyše 9000. Po dobrom obede a posedení na stanici a pokračovali
do Popradu novou električkou.Všetci sa zhodli na tom, že pobyt
na čerstvom vzduchu a na slniečku je pre seniora viac ako za hrsť
práškov!				
text a foto Ján Štefko

Pozor, malá zmena v cestovnom poriadku
Počnúc 1. marcom vstúpila do platnosti jedna zmena v cestovnom poriadku MHD Svit. Ide o zmenu času odchodu spoja číslo
22 a to z dôvodu lepšieho časového nastavenia v prospech cestujúcich na nočnú pracovnú smenu. Pôvodne spoj odchádzal z časti
Pod Skalkou - Jednota o 21.20 hod., od 1. marca 2022 odchádza

o 21.10 hod.

Informácia pre cestujúcich
o prístupe k novovybudovanému nástupisku č.1
V utorok 1. marca došlo z dôvodu preklopenia výluky z nepárnej
skupiny koľají na párnu, k uzavretiu nástupiska č. 2 (bližšie k mestu)
a všetky vlaky budú po 12:00 hod. pristavované pri novovybudovanom nástupisku č. 1 (od diaľnice). Prístupová trasa pre peších od
mesta je vedená cez priecestie - pričom prechod cez koľajisko/stavbu je prísne zakázaný. Pre cestujúcich je zabezpečená autobusová
doprava, ktorá premáva od odbočky firmy Sikers, spol. s.r.o., Svit -

Hlavná 15, po výpravnú budovu železničnej stanice Svit s odchodom
cca 15 minút pred odchodom vlaku a s návratom po príchode vlaku.

Prevádzkovanie krytej plavárne vo Svite
je už v režime základ
Vyhláška č. 25 Úradu verejného zdravotníctva umožňuje Bytovému podniku Svit, s.r.o. prevádzkovať krytú plaváreň v režime základ.Vstup do priestorov plavárne sa bude riadiť aktuálne platnými
opatreniami a dodržiavaním všetkých hygienických zásad. Návštevníci sú povinní dodržiavať vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva.
Všeobecné opatrenia:
a) vstup do prevádzky s prekrytými hornými dýchacími cestami
b) pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám
dezinfekciu na ruky
c) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb min. 2 m,
uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo
osoby s ťažkým postihnutím a ich asistentov. 		
red

15

Úspechy žiakov
z „Mierovky“

Sú mladí, šikovní a neodradilo ich
ani dlhé obdobie dištančného
vzdelávania a karantén od toho,
aby aj tento rok zabojovali
v rôznych súťažiach a olympiádach.
Už dlhodobo sledujeme úspechy našich
žiakov najmä v dejepisnej a geografickej
olympiáde a inak to nebolo aj tentokrát.
Žiaci preukázali obrovský prehľad v zadaných
témach, využili svoj všeobecný prehľad
a nestratili sa ani pri práci s atlasom. Ideálne
spojenie talentu, cieľavedomej práce žiakov
aj učiteľov sa pretavilo do krásnych umiestnení a postupu niektorých žiakov do krajského
kola. V dejepisnej olympiáde budú našu školu
reprezentovať Janka Maťová, Daniela Nečesaná, Katka Hoclárová a v geografickej olympiáde Nina Šurinová, Nina Reľovská, Dominika
Spišáková. Prajeme ešte veľa úspechov
a držíme palce v krajskom kole.

Špeciálno - pedagogická podpora,
nielen pre integrovaných žiakov
Reč je vo výkladovom slovníku slovenského jazyka definovaná ako sústava zvukových a lexikálnogramatických prostriedkov, ktoré sú nástrojom styku ľudí, výmeny myšlienok a vzájomného dorozumievania.
Reč ako taká je dôsledkom spolupráce
viacerých funkcií mozgu, ktoré dokážeme
podporiť jednoduchými cvičeniami. Ako
špeciálny pedagóg sa venujem aj rozvoju
reči a komunikácie u žiakov.
V tomto školskom roku sme zaradili do
vzdelávacieho procesu u prvákov ranné
rozcvičky zamerané na podporu prepájania
mozgových hemisfér, ako aj logopedické
rozcvičky. Žiaci si jednoduchým a hravým
spôsobom precvičujú schopnosť spolupracovať s ľavou a pravou, či hornou a dolnou
časťou ich tela, rovnako precvičujú aj prácu
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s vlastným jazykom. Je zaujímavé, že aj
dieťa, ktoré nemá narušenú komunikačnú
schopnosť, niekedy nevie jazykom vytlačiť
líčko, oliznúť pery či napodobniť koníka.
Tieto cvičenia sú veľmi vhodné ráno, pred
začatím vyučovania, pretože sa ich mozog
hneď ráno naštartuje správnym spôsobom.
Keďže prváci majú za úlohu hneď
v úvodnom školskom roku zvládnuť naučiť sa čítať a písať, je potrebné, aby mali
bystré ušká, čiže dobre rozvinutú sluchovú
diferenciáciu. Je to schopnosť uvedomiť si
hláskovú štruktúru slova, myšlienkovo ju

spracovať a následne preniesť do písomnej
alebo rečovej podoby. Sluchovú diferenciáciu s nimi precvičujem v popoludňajších
hodinách v rámci krúžku podľa metodiky
„Tréning fonematického uvedomovania
podľa D. B. Eľkonina.“
Špeciálno- pedagogická intervencia
v našej škole v sebe zahŕňa okrem iného
aj pomoc a podporu priaznivého rozvoja
komunikácie a reči nielen u integrovaných,
ale u všetkých žiakov od prvého až po
deviaty ročník.
Mgr. Yvette Dzurillová
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PROGRAM MESTA SVIT

APRÍL 2022
1.– 2. apríl / piatok - sobota / od 18.00 - 7.30
Mestská knižnica vo Svite

NOC S ANDERSENOM

Mestská knižnica vo Svite a Centrum voľného času vo Svite
pozývajú deti na 17. ročník medzinárodného nočného podujatia. Deti vo veku 9 - 11 rokov môžu rodičia prihlasovať do
29. 3. 2022. Info: 052/77 56 619

15.30 / Priestor pred Domom kultúry

MASKOT ZAJAC

A VELIKÁNSKA ZDOBENÁ KRASLICA

Pri veľkej zdobenej kraslici Vás bude čakať maskot ZAJAC, ktorý
Vás nielen pekne navonia, ale aj obdaruje veľkonočným vajíčkom. A rád sa s Vami vyfotí.

7. apríl / štvrtok / 18.00
Divadelná sála Domu kultúry vo Svite

21. apríl / štvrtok / 18.00
Divadelná sála Domu kultúry vo Svite

ČR / KOMÉDIA / 85´

KOMÉDIA / USA / 89´

9. apríl / sobota / 08.00 - 15:00 / Areál Koliba vo Svite

MEMORIÁL JÁNA SVOČÁKA

22. apríl / piatok / 19.00
Divadelná sála Domu kultúry vo Svite

Viac na: www.behamsrdcom.sk

SO SPRIEVODNOU SKUPINOU

FILM NA PLÁTNE / INŠTALATÉR
Štyridsaťročný Luboš Cafourek je svojrázny inštalatér z obce
Tuchlovice pri Prahe. Je zručný a poctivý, so všetkým si poradí,
žiadnej práce sa nikdy nezľakne. Nemá auto, za zákazníkmi jazdí na bicykli alebo autobusom. Mobil nepoužíva, telefonáty za
neho vyriaďuje jeho matka. Lubošovi spoločenský život uniká
medzi prstami. Všetky jeho pokusy o kontakt so ženami končia fiaskom a mama sa márne snaží, aby si syn konečne našiel
partnerku...
Vstupné: 3 €
Predpredaj: 30 min. pred premietaním v Dome kultúry

6. ROČNÍK ALS CHARITATÍVNEHO BEHU
10. apríl / nedeľa / 14.30
Divadelná sála Domu kultúry vo Svite

POPOLVÁR

DIVADLO BABADLO PREŠOV

Kde bolo tam bolo, v sedemdesiatej siedmej krajine, za červeným morom, za skleným vrchom a za drevenou skalou býval
kráľ, ktorý mal troch synov. Dvaja starší boli takto naoko poriadni šuhajci, ale tretí bol iba taký Popolvár, čo spoza pece ani
nevyzrel. A či to naozaj bolo tak sa presvedčíte sami.
Vstupné: 1,50 €
Predpredaj: 30 min. pred predstavením v Dome kultúry

17. apríl / nedeľa

FILM NA PLÁTNE / NECHÁPEM, AKO TO DOKÁŽE
Kate Reddy (Sarah Jessica Parker) pracuje cez deň ako finančná
manažérka v prestížnej bostonskej spoločnosti, po práci sa
čoby milujúca žena a matka vracia ku svojmu manželovi, architektovi Richardovi a dvom deťom. Jej život je jedným veľkým
kolotočom. Napriek tomu začína cítiť, že toho je ňu trocha veľa.
Naviac sa jej otvára nová pracovná príležitosť s občasnými cestami do New Yorku. Novú prácu však získa aj jej manžel a harmonické rodinné súžitie sa začína komplikovať.
Vstupné: 3 €
Predpredaj: 30 min. pred premietaním v Dome kultúry

LENKA FILIPOVÁ

V rámci koncertného tour vystúpi česká speváčka, gitaristka
a hudobná skladateľka v jednej osobe Lenka Filipová so svojimi
hosťami - hráčom na keltskú harfu, akordeón a cajon - Seanom
Barrym a klavíristom Járom Bártom.
Vstupné: 20 €
Predpredaj: http://www.kultura.svit.sk a na t.č. 0908 406 147

30. apríl / sobota / 10.00
pred Spolcentrom, pred Billou, pred Mestským úradom
11.00 / Priestor pred Domom kultúry vo Svite

STAVANIE MÁJA

S FOLKLÓRNYM SPRIEVODOM

VÝSTAVA

Folklórny sprievod mestom a predstavenie ľudovej tradície –
Stavanie mája v podaní FS Jánošík, FS Senior, ĽH Bystrianka,
DFS Jánošíček. Sprievod sa pohne z parku pred Spolcentrom
a spevom a tancom sa v krátkych vstupoch predstaví pred Billou a pred Mestským úradom. Poslednou zastávkou bude Dom
kultúry vo Svite, kde folkloristky naviažu na máj pestrofarebné
stužky, ktorý členovia súborov postavia.

14.30 / Divadelná sála Domu kultúry vo Svite

1. apríl - 30. apríl / denne 10.00 - 18.00 mimo stredy
Mestská knižnica Svit

DIVADLO PORTÁL PREŠOV

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

VEĽKONOČNÉ ROZPRÁVKOVO
Mesto Svit Vás pozýva na:
13.30 / Vstupná hala Domu kultúry

VEĽKONOČNÉ KRASLICE A INÉ DEKORÁCIE
Výstava, ktorú pre Vás pripravilo Centrum voľného času vo
Svite. Príďte sa inšpirovať, čo všetko sa spája s Veľkou nocou.

ZLATÁ RYBKA

Novodobá adaptácia rozprávky Zlatá rybka A. S. Puškina. Prostredníctvom veselého príbehu rybára a jeho chamtivej ženy
sa vracia k hodnotám, na ktoré musí v rozprávkovom príbehu
dvoch ľudí. A keďže je Veľká noc - vítať Vás bude maskot - zajačik, ktorý má pre Vás prekvapenie.
Vstupné: 1,50 €
Predpredaj: 30 min. pred predstavením v Dome kultúry

RYBÁRSKYMI CHODNÍČKAMI

Mestská knižnica vás pozýva na výstavu fotografií Jána Dubeňa.

Zmena programu vyhradená!
INFORMÁCIE: 052/78 75 114, 0908 406 147
www.svit.sk

Podporme v ankete
Slovenka roka hlasovaním
RNDr. Evu Nebusovú

Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová bola jednou z iniciátoriek toho,
aby sa táto mimoriadna žena stala nominantkou v najznámejšej ankete,
ktorá oceňuje ženy, ktoré dosiahli niečo výnimočné:
„Pamätáte si víťazku ankety Slovenka roka 2019 Andreu Gontkovičovú?
Je to úspešná Sviťanka, manažérka, ktorá pracuje mimo Slovenska. Mňa
teší, že srdce tejto úspešnej dámy ostalo doma - v našom meste a o život
v ňom sa pravidelne zaujíma. Zviditeľniť naše mesto mala záujem opäť
a to podaním nominácie výnimočnej ženy z nášho mesta v ankete Slovenka roka 2022. Naše spoločné hľadanie vhodnej kandidátky netrvalo
dlho a RNDr. Evu Nebusovú, riaditeľku Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu sme vytipovali bez váhania. Podarilo sa! Náš výber zaujal
aj nominačnú komisiu a Evka Nebusová je jednou z troch nominatiek na
Slovenku roka 2022 v kategórii Vzdelávanie. Hlasujme za výnimočnú ženu
Evu Nebusovú!“
O jej úspechu v tejto ankete môžeme rozhodnúť aj my zaslaním svojho hlasu. Hlasovať je možné tromi spôsobmi:
l SMS na číslo 7504 v tvare SR 16 (cena SMS je 1 eur s DPH)
l kupónmi z týždenníka Slovenka
l online na www.slovenkaroka.sk/hlasovanie.

Knižnica otvorila nové priestory
Mestská knižnica Svit sa rozšírila o nevyužívané
miestnosti, ktoré prešli rekonštrukciou.

Pred pár rokmi sme z voľných priestorov v severnej časti
budovy vytvorili výstavnú miestnosť. Teraz sme v decembri 2021
a začiatkom tohto roka začali stavebné práce na južnej strane
budovy. Zrealizovali sa búracie práce, vyspravenie stien, maľovanie,
osadenie nových dverí, pokládka PVC podlahy a zakúpilo sa tiež
nové nábytkové vybavenie a okenné žalúzie. V nových priestoroch
sa vytvorila čitáreň, knižnica Baťovcov a miestnosť na podujatia
s možnosťou premietania. Aj touto cestou by sme chceli poďakovať
vedeniu mesta za financie na rekonštrukciu nových priestorov,
ktoré nám pridelili navyše schválenému rozpočtu a za príslušné
povolenia a stavebné práce všetkým kolegom z oddelenia investičných činností. Pracovníčky knižnice sa snažia poskytovať svojim
čitateľom všetky najmodernejšie knihovnícke služby. Zároveň podľa odporúčaní IFLA (Medzinárodnej federácie knižničných asociácií
a inštitúcií) sa usilujú vytvoriť z knižnice komunitné centrum pre
všetkých obyvateľov mesta i okolia. Veríme, že väčšie a komfortnejšie priestory s viacerými možnosťami stretávania sa využijú
a ocenia súčasní i budúci návštevníci knižnice.
Mgr. D. Šipošová
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Topole by mohli ohroziť
ľudí alebo majetok
Vo štvrtok 24. februára
dopoludnia začal výrub dvoch
topoľov čiernych v areáli Základnej školy na Komenského
ulici. Dôvodom výrubu bol vek
a zdravotný stav týchto dvoch
stromov. Priemer ich kmeňa bol
zmeraný na 241 a 265 cm. Topoľové drevo je menej odolné
a tvrdé, než niektoré iné druhy
listnatých stromov a vzhľadom na čoraz častejšie silné
vetry, častokrát až víchrice, by
mohlo dôjsť k ich zlomeniu.
Pri výške a priemere týchto
dvoch drevín, by to mohlo
vážne poškodiť nielen majetky
ľudí v blízkom okolí, ale čo by

bolo omnoho horšie, mohli by
ohroziť deti v areáli školy alebo
okoloidúcich po chodníku.
Náhradou týchto dvoch
vyrúbaných drevín budú štyri
kusy okrasných drevín, ktorých
výsadbu mesto zabezpečí tiež
v areáli školy. Rozhodnutie na
výrub bolo vydané Stavebným úradom Spišská Teplica
v októbri roku 2021. Rozhodnutie bolo udelené po posúdení zdravotného stavu a veku
drevín.
Vyjadrenie odborníka k výrubu drevín (pozn. redakcie: odborník si neprial byť menovaný):
„Podľa môjho názoru sú
topole rastúce v areáli ZŠ Komenského pri plote od Mierovej ulice nebezpečné pre svoje
okolie. Je to hlavne z dôvodu
ich veku, veľkosti a pravdepodobného výskytu vnútornej
hniloby, ktorá sa mohla dostať
do kmeňa stromu cez veľké
rany po oreze konárov respektíve po zlomení konárov
vplyvom počasia.
Vzhľadom na ich umiestnenie, je možné, že v prípade
ich zlomenia vplyvom počasia
môže dôjsť ku škodám veľkeho
rozsahu - blízke budovy telocvične a jedálne ZŠ Komenské-

Krátke správy
z diania v meste
ho, alebo nebodaj k ohrozeniu
zdravia ľudí na chodníku a ceste pri plote na Mierovej ulici.“
Daniela Virostko

Sanácia výtlkov
Vzhľadom k stabilnejšiemu
počasiu bez zrážok Technické
služby Svit opravili už v polovici februára najväčšie výtlky
na Mierovej ulici, ulici SNP
a Hviezdoslavovej ulici použitím suchej asfaltovej zmesi za
studena a príslušnej techniky.
Po ukončení zimy, od apríla,
bude pokračovať letná údržba
ciest a chodníkov.Prebiehajúca
zima sa prirodzene opäť podpísala na zhoršení asfaltových
povrchov cestných komunikácií
v meste Svit.
Red

Projekty v Centre
voľného času vo Svite
Centrum voľného času Svit
sa chce s Vami podeliť o úspechy v malých projektoch, do
ktorých sa prihlasovalo na
konci roka 2021. Ide o tieto
projekty:
lTESCO projekt na prepojenie
generácií mladých z mládežníckeho parlamentu CVČ vo Svite
a seniorov z JDS s ukážkou
remesiel a tradicií v Liptovskej
Tepličke - zrealizujeme spolu
do konca mája 2022
lKAPRPATSKÁ NADÁCIA úspešný projekt so ziskom
sumy 760 eur na sadenie zelene
pred DOS vo Svite a mestským
úradom - spolupráca: CVČ, mládežnícky parlament, JDS Svit, aj
ostatní dobrovoľníci (realizácia
do konca apríla 2022).
Tešíme sa na spoluprácu
a naďalej pracujeme na projektoch, ktorými sa posúvame
vpred a strávime spolu zmysluplne voľný čas s Vami všetkými.
CVČ Svit

Vážení zákazníci,
sme späť a prinášame
dobré správy!!!
Plaváreň Svit vníma želania svojich zákazníkov.
Preto sme sa po náročnom covidovom období
rozhodli dopriať Vám viac času v našich
priestoroch a predĺžiť otváracie hodiny
o dopoludňajšie plávanie v plaveckom bazéne.

Nové otváracie hodiny

Kedy nás
môžete navštíviť?

Pondelok: 14:00 hod. - 19:00 hod.
Utorok: 6:00 hod - 21:00 hod.*
Streda: 14:00 hod. - 21:00 hod.
Štvrtok: 14:00 hod. - 21:00 hod.
Piatok: 6:00 hod - 21:00 hod.*
Sobota: 10:00 hod. - 21:00 hod.
Nedeľa: 10:00 hod. - 19:00 hod.
* Zprevádzkových dôvodov v čase od 8:00 hod. do14:00
hod.nebude k dispzícii neplavecký (detský) bazén

A sauna?
Neďeľa, Pondelok:

16:00 hod - 18:00 hod.
Utorok, Piatok:

16:00 hod. - 20:00 hod.

(od 8:00 hod. do 14:00 hod na požiadanie)

Streda, Sobota:

16:00 hod. - 20:00 hod.

Tešíme sa
na Vašu návštevu !

J
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Basketbalisti Svitu vo finále Slovenského
pohára, mládež sa opäť vrátila do hál
Február bol pre basketbalistov Iskry Svit znamení v bojov o Slovenský pohár, reprezentačnej prestávky a tiež
návratu mládežníckych tímov do súťažného kolotoča.
Hneď prvý februárový víkend priniesol pre „medveďov“ možnosť zabojovať o prvú trofej sezóny - Slovenský pohár. V Leviciach
odštartovali ideálnym spôsobom. Domáceho organizátora a jedného z favoritov, Patriotov dokázali vyradiť už v semifinále (102:91).
„Určite najväčšie víťazstvo v sezóne. Išli sme do zápasu s tým, že
nemáme čo stratiť. Odkedy prišiel nový tréner, tak sme makali
a kompletne zmenili systém. Prvé zápasy boli ťažké, preto dúfam,
že týmto víťazstvom sa chytíme,“ vyjadril sa pivot Iskry Jakub
Mokráň.
Finále však bolo nad ich sily, víťaznú trofej získal suverénnym
spôsobom Lučenec (66:98). Svitu sa tak nepodarilo získať piatykrát
Slovenský pohár v klubovej histórii. „Je to veľmi jednoduché, Lučenec bol lepším tímom a počas celého zápasu viedol. V niektorých momentoch sme vyzerali ako tím, no súper si zaslúžil vyhrať
Slovenský pohár. Chcem Lučencu zagratulovať. V tejto sezóne robia
dobrú robotu. Do konca sezóny bude ešte naša liga zaujímavá,“
myslí si tréner Luka Bujas.
Na ligovej scéne sú basketbalisti Svitu už len kúsok od zabezpečenia účasti v tohtoročnom playoff, no ich výsledková fazóna nie je
ani zďaleka taká, akú by si všetci predstavovali. Na Slovenský pohár
sa totiž nadviazať nepodarilo. Vo východniarskom derby prehrali
so Spišskými Rytiermi (73:90). Želaným výsledkom sa neskončila
ani dvojnásobná konfrontácia s Patriotmi Levice (75:89 a 70:86).
„Odohrali sme dva odlišné polčasy. V tom prvom to vyzeralo zle,
prehrávali sme o 20 bodov. V druhom sme zlepšili našu hru,
v defenzíve sme pridali na agresivite. Levice sú momentálne asi
najlepším tímom v lige, týmto víťazstvom si zabezpečili prvenstvo

po základnej časti. Je pre nás ťažké vyhrávať takéto stretnutia, ale
ja chcem byť viac konkurencieschopný. Prvý pohľad nebol z môjho
pohľadu realistický, Levice premenili veľa striel, my naopak skoro
nič. V našej hre prichádza k zlepšeniu, ja to vidím, možno iní ľudia
nie. Verím, že v budúcnosti prídu víťazstvá. Teraz nás čaká trochu
oddychu a potom sa zavrieme do telocvične, kde budeme pracovať,“ povedal po druhom zápase kouč Iskry.
Liga sa následne prerušila pre reprezentačnú prestávku, do nominácie Slovenska sa dostal Jakub Mokráň. Palubovka Iskra arény
však nezostala prázdna, po vynútenej prestávke sa do akcie vrátili
mládežnícke tímy. B-tím prehral s Levicami (74:88), v tabuľke je na
4. mieste.
Juniori uspeli v Seredi (94:62), ale nad ich sily bol Inter (41:89)
a Levice (72:80). Priebežne je z toho v skupine „Gold“ 4. priečka.
A-tím kadetov triumfoval nad Žiarom nad Hronom (119:70)
a v súťaži „Gold“ sú zatiaľ bez prehry. B-tím hral v skupine „Silver“
s Považskou Bystricou (57:90), Čaňou (57:47) a Bardejovom (75:38).
Starší žiaci neboli úspešní proti Spišskej Novej Vsi a Michalovciam, proti Handlovej a Považskej Bystrici z toho úspech bol. Ostatné tímy boli tiež v akcii, vo svojich regionálnych súťažiach.
Marec bol u mužov hlavne o konci základnej časti a následnom
playoff. Postupne sa ku svojmu koncu budú blížiť aj mládežnícke
súťaže. Všetky aktuálne informácie a termíny zápasov nájdete na
oficiálnom webe klubu - www.iskrasvit.sk, respektíve na facebookovom a instagramovom konte „medveďov“ - BK Iskra Svit, kde
nájdete aj možnosti, ako sledovať zápasy tímu.
Michal Duchovič, foto: Lukáš Dropan
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