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Informačný spravodajca
obyvateľov mesta

Mesto uvažuje nad rozšírením
zdieľaných dopravných prostriedkov

Prinášame Vám bilanciu prvej sezóny využitia služby bikesharing v našom meste. Zdieľané
bicykle boli vo Svite po prvýkrát uvedené do používania 14. mája 2021, takže majú za sebou
prvý rok. Cieľom, s ktorým vedenie mesta prinieslo túto službu obyvateľom bol rozvoj
cykloturizmu, podpora využívania tohto ekologického spôsobu prepravy po meste a zároveň
vzájomné prepojenie cyklotrás v oblasti Svit - Poprad a Spišská Teplica. Všetky tieto ciele
sa podarilo naplniť, o čom svedčí vyhodnotenie. Príjemným bonusom navyše je, že mesto
to nestálo takmer žiadne financie, nakoľko samotné bicykle sú majetkom prevádzkujúcej
spoločnosti - ANTIK Telecom, ktorá zároveň znáša náklady na údržbu, či opravy.

Pre obyvateľov Svitu bolo k dispozícii 50 bicyklov, ktoré slúžili či už na bežnú prepravu po
meste, alebo blízkom okolí. Naše mesto sa tak
radí k tým, ktorých neustálym úsilím je vytvárať
čo najlepšie podmienky pre športové aktivity,
zlepšovať kvalitu života svojich obyvateľov,
ale aj držať krok s dobou a byť pokrokovým
miestom pre život.
Ako sme uviedli, opravy a údržbu zastrešuje
spoločnosť ANTIK Telecom. Čo zabezpečilo
mesto prostredníctvom Technických služieb
Svit, bolo prvotné osadenie označení pri
spustení služby, dovoz bicyklov, ich prevoz do
opravovne v Poprade (počas tejto sezóny
to bolo 16-krát) a následne ich prevoz na
zazimovanie a renováciu, tiež do Popradu. Tieto
činnosti zabrali Technickým službám celkom
70 hodín za celú sezónu.
Ako vníma premiérový rok zdieľaných bicyklov vo Svite, sme sa opýtali primátorky Ing. Dáši
Vojsovičovej: „Využívanie zdieľaných bicyklov
v našom meste počas prvej sezóny potvrdilo,
že naši obyvatelia majú záujem o túto službu,
čomu sa veľmi teším. Určite k tomu napomohla
aj vybudovaná sieť cyklotrás medzi Popradom
a Spišskou Teplicou. Zároveň ďakujem používateľom za šetrné používanie a disciplinovanosť
pri zdieľaní. Aj tieto výsledky nás vedú k pridaniu služieb zdieľaných prostriedkov so spoločnosťou ANTIK.“
O zhodnotenie prvej sezóny z pohľadu čísel
sme požiadali aj zástupcu spoločnosti ANTIK Telecom Ing. Matúša
Diga.
l Ako vidíte spätne rok 2021 vo Svite?

Premiérový rok bol z pohľadu prevádzky veľmi dobrý. Služba si
našla užívateľov, o čom svedčia samotné čísla. Len v prvé mesiace sme
zaregistrovali vo Svite vyše 1000 nových registrácií a bicykle sa stali
bežnou súčasťou života Sviťanov. Určite je dôležité spomenúť prepojenie miest Poprad - Svit - Spišská Teplica. Jedným z dát, ktoré máme
k dispozícii je aj mapa používania bicyklov. Na nej vidieť, ako zákazníci
- užívatelia migrovali práve na trase týchto troch lokalít. Táto trasa
bola rovnomerne využívaná najviac.
l Aké boli náklady spoločnosti ako prevádzkovateľa, teda

koľko to stálo?

ANTIK vstupoval do spolupráce s očakávaním nákladov na servis,
ktoré hradí priamo vykonávateľovi týchto služieb, čiže servisu. Ich výška sa odvíja od počtu bicyklov, takže túto položku sme mali skalkulovanú vopred. Bikesharing je v prvom rade služba verejnosti a o zisku
sa nemôžme ani rozprávať. Výnosy zďaleka nepokrývajú náklady, no
naša spoločnosť vidí význam prevádzky vo svetle iných aktivít a preto
sme s touto skutočnosťou stotožnený a prináša nám radosť, keď sa
bicykle využívajú v čo najväčšej miere.
l Ak porovnáte využitie v našom meste s nejakým iným po-

rovnateľným mestom, aký by bol výsledok?

Štatistiku za Svit samostatne nemáme k dispozícii. Máme dáta za
Poprad - Svit - Spišskú Teplicu spoločne. Na základe výsledkov štatistík
(dáta v tabuľke), je evidentné, že sa tu bicyklovalo veľa a toto prepojenie bolo pre užívateľov zaujímavé a využívané.
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l Máte iné postrehy, prípadne zistenia ohľadne bikesharingu

vo Svite?

Ešte bude potrebné aby sa užívatelia naučili neopúšťať vyhradenú
zónu alebo ako zamykať bicykle. Inak vidíme len samé plusy a tešíme
sa na novú sezónu.
Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová začala v týchto dňoch
jednanie so spoločnosťou ANTIK Telecom na tému rozšírenia služby
zdieľaných dopravných prostriedkov o nové ekologické dopravné
prostriedky. Konkrétne ide kolobežky, skútre a bicykle na elektrický
pohon, s cieľom opäť prepojiť Svit s Popradom a Spišskou Teplicou
a umožniť tak obyvateľom využívať novú formu ekologickej a ľahko
dostupnej prepravy.

Porovnanie Poprad - Svit - Spišská Teplica verzus Prešov
(za rovnaké obdobie apríl - november 2021)

Počet jázd
Počet bicyklov k dispozícii
Prejazdená vzdialenosť
Počet unikátnych zákazníkov
Priemerné trvanie jazdy
Priemerný počet jázd na deň
Priemerná vzdialenosť jazdy
Prejazdený čas

POPRAD-SVIT
PREŠOV
-SP. TEPLICA
8 684
8 836
188
200
10 268,84 km 16 006,26 km
636
797
8 min 48 s
11 min 50 s
45
44
1,18 km
1,81 km
1 275 h
1 745 h

„Rozšírenie siete zdieľaných nemotorových dopravných prostriedkov považujem za zaujímavý aj v našom meste, nakoľko využite v blízkom Poprade svedčí o tom, že zo strany obyvateľov je o to veľký záujem a sú využívané. Preto uvažujeme nad tým, že by sme umožnili túto
službu využívať aj vo Svite. Ďalší faktor, ktorý hovorí v prospech tejto veci je, že mesto so samotným zavedením elektrických zdieľaných prostriedkov nebude musieť rátať s investíciami, keďže samotné nabíjacie
stanice a prostriedky dodáva opäť prevádzkovateľ - teda ANTIK Telecom,
ktorý bude tiež znášať náklady na opravy a údržbu. Momentálne počkáme na finálny výpočet nákladov na poskytnutie elektrickej prípojky a na
základe týchto údajov budeme pokračovať v jednaniach. Popritom
však myslíme aj na bezpečnosť chodcov a iných účastníkov dopravy,
aby neboli ohrozovaní rýchlymi kolobežkármi a to zabezpečíme
obmedzením maximálnej rýchlosti elektro-kolobežiek vo vybraných
zónach.“ dodáva na záver primátorka mesta.
Daniela Virostko
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Z diára primátorky

... na prelome rokov

l Publicistika l Natáčanie relácie Slovensko v obrazoch (RTVS)

na tému baťovských miest spolu s Vladimírom Vlhom, pamätníkom
a členom Klubu absolventov Baťovej školy a Danielou Šipošovou,
vedúcou mestskej knižnice.
l Školstvo l Stretnutie a tvorba príspevku na tému eurofondy so

študentami a ich profesorkou zo Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu.
l Komunikácia s občanmi l Pravidelné on-line stretnutie

s občanmi s cieľom ponúknuť obyvateľom mesta priamu a otvorenú komunikáciu aj elektronickou formou.
l Rozvoj mesta l Kontrolný deň stavu rozpracovaných a pláno-

vaných investičných projektov v meste.

l Sociálna starostlivosť l Prijatie kaplána rímsko-katolíckej far-

Prvý Sviťan narodený v roku 2022
Prvý Sviťan, ktorý sa narodil rodičom Lucii a Jaroslavovi v roku
2022 dostal meno Mathias. Primátorka Ing. Dáša Vojsovičová sa
stretla s Mathiaskom a jeho mamkou osobne, aby ich pozdravila
a popriala im všetko dobré, najmä zdravie, ktoré je pandémiou
v posledných rokoch najviac ohrozované. Zároveň Mathiaskovej
rodine darovala sumu 200 eur ako podporu pre túto novopečenú
rodinku. Príjemné stretnutie prebehlo v exteriéri z epidemiologických dôvodov, aby sa ochránilo najmä zdravie novorodenca.
Daniela Virostko, foto: Peter Kostka

nosti Mgr. Milana Kačaljaka s cieľom nastavenia systému pravidelných návštev zabezpečujúcich duchovnú starostlivosť o veriacich
klientov v Zariadení opatrovateľskej služby.
l Kultúra l Príprava kultúrnych podujatí pri uvoľnení protipande-

mických opatrení s kultúrnou referentkou Máriou Jalovičiarovou.
l Ochrana zdravia obyvateľov l Pracovné jednanie k téme

výstavby protihlukových stien v časti Pod Skalkou a záhradkárskej
osade a následne účasť na natáčaní reportáže pre reláciu Občan
za dverami (RTVS) na tému výstavby protihlukových stien popri
diaľnici.
l Zeleň v meste l Jednanie na tému rozšírenia verejnej zelene

s Tatianou Dučaiovou - OZ Naturalista a Janou Koreňovou - CVČ,
ktorí sa budú podieľať na výsadbe stromov pred budovou MsÚ
a DOS.
l Práca s mládežou l Séria stretnutí s Ladislavom Kalaszom

a Františkom Drozdom s cieľom podpory vzniku nízkoprahového
centra pre mladých vo Svite a zároveň nájdenia priestorov na jeho
fungovanie.
l Zdravotné stredisko l Prijatie zástupcov prenajímateľov

priestorov budovy Zdravotného strediska a prejednanie zámeru
mesta realizovať stavebné úpravy spoločných priestorov v Zdravotnom stredisku.
l Úcta k histórii l Slávnostné otvorenie výstavy „Po II.svetovej

vojne“ v parku pri Pamätníku padlým hrdinom.

l Rozvoj mesta l Návšteva Dr. Jozefa Bednára prednostu

Okresného úradu v Poprade, na ktorej boli prerokované spoločné
postupy Okresného úradu a mesta Svit pri rozvoji nášho regiónu.
l Dianie v meste l Rokovanie s vlastníkom budovy Nákupného

centra A1 Vladimírom Schnágerom o jeho plánoch a víziách
s budovou.

l Charita l Osobné stretnutie a poďakovanie sa kuchárovi Jánovi

22. apríl 2022 / 19.00

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

Dudášovi za charitatívne aktivity vo Svite.

l Komunita l Slávnostné stretnutie jubilantov a osobné blahože-

lanie primátorky obyvateľom mesta pri príležitosti ich významných
okrúhlych jubileí.
l História l Účasť a prednesenie príhovoru na pietnom akte

kladenia vencov k Pamätníku padlým hrdinom a k Pamätníku Anny
Svitanovej pri príležitosti 77. výročia oslobodenia mesta Svit.
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Pripomenuli sme si
77. výročie oslobodenia mesta

Veniec k Pamätníku Anny Svitanovej a k Pamätníku padlým hrdinom položila za mesto
Svit primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová spolu s viceprimátorom Ing. Jánom Drobným.
Primátorka vo svojom príhovore priblížila prítomným históriu oslobodenia nášho mesta
a o slovo požiadal aj občan Svitu Ján Perinaj, ktorý sa s prítomnými podelil o vlastné
skúsenosti a spomienky. Prinášame Vám úryvok smutných, ale žiaľ autentických
spomienok tohto človeka:

„Na otvorení výstavy s názvom
„Po II. svetovej vojne“ som si s veľkým záujmom prečítal tragické a smutné osudy týchto
ľudí a to aj preto, pretože môjho otca a moju
rodinu postihol podobný, tragický a smutný
osud. Môjho otca ako príslušníka strážnej jednotky II. partizánskej brigády M. R. Štefánika
dňa 30. septembra 1944 zajala okupačná nemecká armáda. Najprv jeho a ďalších zajatcov
dva či tri dni väznili a vyšetrovali v Martine.
Potom otca s ďalšími zajatcami odtransportovali do Malaciek, kde bol zberný zajatecký
tábor. Keď sa počet zajatcov navýšil, tak 150 či
200 z nich, vrátane môjho otca, odtransportovali do Nemecka, do mesta Mühlberg am Elbe,
do zajateckého tábora - lágra - STALAG IV.B.
Keď ich nakladali po 50 zajatcov do vagónov,
príslušníci Hlinkovej gardy ich vyprevádzali so
slovami, aby sa už nikdy nevrátili. V decembri
1944 skupinu zajatcov, vrátane môjho otca,
odtransportovali do mesta Dresden (Drážďany), taktiež do zajateckého pracovného
tábora - lágra. Pri bombardovaní Drážďan
anglo-americkým letectvom v noci z 13. na
14. februára 1945 môj otec spolu s ďalšími
siedmimi slovenskými zajatcami tragicky
zahynul. Bomby zasiahli aj ubytovňu zajatcov
a to len necelé tri mesiace pred ukončením vojny. Zahynulo tam
viac ako 35 000 ľudí.
Túto tragickú a pre mňa a moju rodinu veľmi smutnú správu sme
sa dozvedeli až koncom mája 1945 od navrátilcov zo zajatia, ktorí
toto bombardovanie prežili. Ostali sme sami - mama a štyri nedospelé deti. Pre nás, ako polosiroty, nastali ťažké životné podmienky.
Veď sa mama, bez prostriedkov, musela sama o nás postarať...

... Apelujem na všetkých tu prítomných, ale aj na ďalších
a hlavne na mladšiu generáciu, aby sme si vždy vážili a ctili všetkých účastníkov bojov za našu slobodu, v ktorej už žijeme 77 rokov,
od roku 1945. Aby sme nedopustili prekrúcanie dejín o II. svetovej
vojne a jej výsledku. Je smutné, že určité skupinky sa snažia tieto
dejiny prekrúcať. Nedopusťme to!...“
Spomienkové vence položili aj zástupcovia ZO Zväzu protifašistických bojovníkov vo Svite ako aj ďalší zástupcovia organizácií
a subjektov vo Svite. Všetci prítomní svojou účasťou vyjadrili úctu
a tiché poďakovanie tým, ktorí položili svoje životy za našu dnešnú
slobodu. V rámci pietneho aktu vystúpila DH Sviťanka, Podtatranskí
Alexandrovci, Monika Piekelnicka s prednesom básne a členovia
historického vojenského klubu Tiger, ktorí prispeli k dôstojnosti
spomienkového aktu.
Mária Jalovičiarová, foto: Peter Kostka

Poďakovanie Jánovi Dudášovi
Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová osobne poďakovala
kuchárovi Jánovi Dudášovi za jeho dobročinnosť. Stretla sa s ním, aby
mu prejavila svoju vďaku a úctu za to, čomu sa nezištne venuje už
viac než rok a že pri tom neobišiel ani Svit.
Ján Dudáš síce nie je obyvateľ Svitu, no
pri svojej bezúhonnej pomoci, ktorú poskytuje už niekoľko mesiacov naprieč celým
okresom neobišiel naše mesto. Tento dobrosrdečný kuchár je Sviťanom známy už
z nedávnej minulosti. Vo februári minulého
roku s kolegom daroval takmer 70 vlastnoručne upečených veterníkov oddeleniu
sociálnych činností Mestského úradu Svit,
ktoré nimi potešilo obyvateľov a zamestnancov Domova opatrovateľskej služby
a tiež rodiny, ktoré majú vo Svite deti
v náhradnej starostlivosti.
Počas roku 2021 varil spolu s partiou
ďalších dobrovoľníkov obedy pre seniorov,
pre ľudí bez domova i rôzne zariadenia.
Neskôr so Sviťanom Matúšom Reľovským
piekli veterníky, ktoré venovali rôznym
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zariadeniam a skupinám ľudí vo viacerých
mestách. V januári tohto roku navaril
a doručil ľuďom so sociálne slabšieho prostredia vo Svite viac než 60 obedov. Ako sám
hovorí, bez dobrej spolupráce a dobročinnosti rôznych sponzorov, ktorí mu venujú
suroviny by sa to nedalo robiť a za to im je
vďačný. Vraví, že so sponzormi funguje na
princípe dôvery a dobrej spolupráce. Obe
strany si vzájomne pomáhajú, keď na to
majú priestor. Mnohí sa ho pýtajú, prečo
to vlastne robí a že určite za tým niečo
je... Jeho odpoveď je: „Naozaj to nerobím
s nejakým cieľom. Som rád, keď môžem
pomôcť a niekomu urobiť radosť. Verím, že
keď človek urobí niečo dobré, iste sa mu to
vráti.“
autor
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Nový vianočný
Betlehém pre Svit

FS Senior Jánošík a Centrum voľného času Svit
nezabudli na obyvateľov mesta ani v čase Vianoc.
Nápad vyrobiť a umiestniť drevený Betlehém pred
Domom kultúry však potreboval viacero ľudí
a organizácií, ktoré by pomohli s jeho realizáciou.
V tejto myšlienke nás podporilo aj vedenie mesta,
ktoré privítalo tento nápad.

Pán Ľuboslav Koreň je stolár z obce Liptovská Teplička a podujal
sa drevený betlehém s rozmermi 150 cm x 120 cm vyrobiť. Aby
bola podoba dokonalá, Mládežnícky parlament Svit dal vyrobiť
zadný panel s podobizňou výjavu Svätej rodiny. Konečnú podobu
výtvoru bolo potrebné umiestniť, čo zabezpečili TS Svit v spolupráci s oddelením kultúry MsÚ. Túto doslova neľahkú úlohu, keďže
betlehém mal väčšie rozmery a niesli ho traja chlapi, sa podujali
splniť členovia FS Senior Jánošík. Chlapi a ženy zo súboru ho na
mieste zmontovali, vyzdobili a osvetlili. Počas celých vianočných
sviatkov až do Troch kráľov sa tak mohli Sviťania pristaviť a pripomenúť si sviatky lásky, viery a nekonečnej pokory.

Veríme, že sme obyvateľom Svitu i všetkým okoloidúcim návštevníkom trochu spríjemnili sviatočný čas aj touto maličkosťou.
Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným organizáciám i jednotlivcom, ktorí sa vždy radi zapoja do nových projektov a spoločne
dokážu vytvoriť nádherné dielo s dobrým úmyslom. Prajeme Vám
všetkým požehnaný a šťastný rok 2022.
Mgr. Andrea Markovičová, foto: Ing. Peter Kostka

Jubilanti sa stretli s primátorkou

V utorok 25. januára sa primátorka
Ing. Dáša Vojsovičová stretla s občanmi
mesta pri príležitosti osláv ich životného
jubilea, ktoré oslávenci dovŕšili v posledných
troch mesiacoch minulého roku. Nepriaznivá
covidová situácia v závere roku 2021 nám
nedovoľovala prijať jubilantov v decembri,
tak ako bolo plánované.
Spoločné slávnostné stretnutie sa uskutočnilo na mestskom úrade vo Svite, kde
Ing. Vojsovičová prijala osem oslávencov.
Primátorka každému z jubilantov osobitne
zablahoželala, obdarovala darčekom a vyjadrila poďakovanie, patričnú pozornosť a úctu
za roky ich prínosu pre naše mesto. Zároveň
zaželala všetkým oslávencom dlhé obdobie
plné lásky, radosti, spokojnosti a hlavne
pevného zdravia v tejto dobe. Oslávenci sa
počas stretnutia občerstvili pripraveným pohostením. Stretnutie sa nieslo v v priateľskej
a družnej nálade. Príjemnú atmosféru dotvorila hudobným programom pedagogička
Monika Piekelnicka zo SZUŠ Fantázia.
Mária Jalovičiarová

Seniori mesta
na prechádzke
v Tatrách
Dňa 11. a 12. januára zorganizovala ZO - JDS vo Svite pre
seniorov zimnú prechádzku na Štrbské Pleso. Pobyt na čerstvom
vzduchu za slnečného počasia je balzam na telo i dušu.
Po hodinovej prechádzke sme vystúpili na vyhliadkovú vežu
a z výšky 1413 m.n.m. sme mali krásny výhľad na podtatranskú
prírodu. Posedeli sme si pri kávičke i horúcom horci. Po návrate
domov sme si sľúbili, že ak bude dobré počasie zase vyrazíme do
prírody.		
text a foto Ján Štefko
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Čo sa podarilo realizovať v roku 2021

Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová pre Vás bilancovala rok 2021 a to z pohľadu toho, čo zamestnávalo nielen vedenie mesta, ale i mestský úrad ako celok: „Opäť prešiel rok pokračujúcej pandémie, v ktorom
sme sa stretávali a boli nútení riešiť nové, nepredvídateľné situácie. Už druhý rok sa život v našom štáte
točí okolo zvládnutia pandémie covidu. Žiaľ, znovu to nie je na prospech vývoja diania v našich mestách,
v prospech našich občanov. Ministerstvá neriešili a nerozhodovali o pridelení dotácií, či eurofondových
financií. Posudzovanie našich žiadostí trvá viac ako desať mesiacov. A to je pre nás - ako samosprávu zlý
signál. Štát pridáva a prideľuje povinnosti pre samosprávy a čaká, že sa s tým vysporiadajú sami. Naše
mesto robilo a robí všetko pre to, aby občania pocítili dopad minimálne. Avšak náš rozpočet si bez financií
z projektov poradí ťažko s väčšími projektami a potrebami toho, čo všetko by sme chceli v meste realizovať a meniť k lepšiemu“. Prinášame Vám tie najhlavnejšie rekonštrukcie, prípadne zmeny, ktoré sa v uplynulom roku podarilo realizovať.

1. Toto sa realizovalo
Zariadenie opatrovateľskej služby
Rekonštrukciou priestorov v suteréne budovy vznikla práčovňa,
manglovňa, sušiareň a pribudla aj jedna izba pre klientov. Cena
prác bola vďaka metóde prác in-housing (tzv. vnútropodnikový
spôsob - realizované investičnými oddelením MsÚ a Technickými
službami) celkovo 8 000 €. Opravy trvali takmer tri mesiace a dokončené boli v úvode roku 2021.

Iskra Aréna
V aréne bola kompletne vymenená tzv. veľká palubovka
(demontáž podlahy, montáž hydroizolácie, montáž odpruženého
roštu, montáž parkiet, brúsenie, povrchová úprava a maľovanie čiar
a loga). Trvanie: 8. júl- 30. september 2021. Financovanie: spolu
80 003,45 € s DPH + 680,- € s DPH projekt
(dotácia z PSK 40 000 € - Výzva pre región 2021).

Malá telocvičňa
Kompletná výmena starej palubovky za novú. Rekonštrukcia
začala v závere roku 2021, je vo fáze dokončovania. Financovanie:
spolu 28 868,12 € s DPH, dotácia z PSK 28 900,- €.
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Štefánikova ulica
Realizovala sa kompletná výmena povrchu cesty na Štefánikovej ulici (odstránenie pôvodnej vrstvy a nanesenie nového krytu
vozovky, výmena uličných vpustov a osadenie nových cestných
obrubníkov). Trvanie: november - december 2021. Financovanie:
165 664,49 € s DPH z prostriedkov mesta.

Most do Lopušnej doliny
Okrem sanácie mosta v roku 2020 sa v roku 2021 uskutočnili dokončovacie práce (čistenie mosta na báze lasera a náter konštrukcie mosta). Financovanie: 6 990,- € s DPH.

Priechod pre chodcov - pri Nord
V závere roku 2021 bol skolaudovaný nový priechod pre chodcov (vybudovanie priechodu, osadenie osvetlenia a doplnenie
o „inteligentné“ výstražné LED osvetlenie v režime blikania po
detekcii chodca, vrátane zvislého dopravného značenia). Financovanie: 10 416,- € s DPH

Modernizácia Mestskej knižnice
Vďaka drobným stavebným úpravám vzniknú v knižnici štyri
nové miestnosti, ktoré budú využívané ako čitáreň, Baťova knižnica, miestnosť na podujatia a skladové priestory. Práce: vymaľovanie, pokládka nového linolea, osadenie nových dverí, vysprávky,
vybúranie otvoru do priečky. Práce začali v decembri 2021 a sú vo
fáze ukončovania. Financovanie: 1 505,- €.

Výsadba cibuľovín v meste
V úvode novembra 2021 bolo v rôznych lokalitách mesta vysadených 1 500 tulipánov (Pamätník Anny Svitanovej, pri budove
MsÚ, pri buste J. A. Baťu, pri Dome kultúry, Komenského ulica, pri
„Križiaku“, Jilemnického ulica, časť Pod Skalkou, DOS). Financovanie: ??

Rekonštrukcia tepelného systému plavárne
Jedna z najrozsiahlejších investícií mesta prebiehala od
16. septembra do 7. októbra 2021. Nové zariadenie tepelného
zdroja znamená plynulú a bezporuchovú prevádzku, spoľahlivú
dodávku tepla, väčší komfort obsluhy zariadenia a samozrejme
úsporu nákladov za dodávku tepla. Predpokladaná úspora tepla
sa pohybuje v rozmedzí od 20 % do 25 % a návratnosť investície
je 6,5 roka. Fiancovanie: 93 738,- € - zo zdrojov Bytového podniku.
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Kultúra
Rok 2021 bol poznačený pandemickou situáciou súvisiacou
s ochorením covid-19, ktorá nám nedovoľovala realizovať podujatia, tak ako boli naplánované. Napriek tomu mesto pri uvoľňovaní
opatrení ihneď reagovalo a ponúkalo verejnosti kultúrne programy. Celkovo mesto zorganizovalo v uplynulom roku 36 podujatí
a vznikli aj nové koncepty pravidelných podujatí ako letné premietania, premietania v Dome kultúry či nedeľné detské divadelné
predstavenia pre deti.

Obnova chodníkov - Jilemnického
Opravený bol aj chodník na Jilemnického ulici. Práce: odstránenie starého chodníka, navozenie novej podkladovej vrstvy, výmena
obrubníkov, pokládka novej dlažby.
Trvanie: september 2021 - október 2021. Financovanie: 12 326,50 €.

Obnova chodníkov - Komenského, Mierová, Štúrova
V rámci plánu obnovy boli opravené úseky chodníkov na týchto
uliciach (odstránenie starého chodníka, navozenie novej podkladovej vrstvy, výmena obrubníkov, pokládka novej dlažby, osadenie
bezpečnostných stĺpikov v križovatke, zvýraznenie dopravného
značenia). Trvanie: apríl - júl 2021. Financovanie: ???

2. Vypracované projekty
Na týchto projektoch sme pracovali, podali sme žiadosti o nenávratné finančné prostriedky:

n Lávka 1/18

(33 831,- Eur)

n Modernizácia DK

(189 652,- Eur)

n Kybernetická bezpečnosť
n Vodozádržné opatrenia

(70 447,- Eur)

(1 320 344,- Eur)

n Materská škola

(1 191 389,- Eur)

n Revitalizácia vnútroblokov

(788 257,- Eur)

3. Pripravujeme tieto projekty
Budeme žiadať o nenávratné finančné prostriedky na tieto
projekty:

n Zariadenie pre seniorov
n Zdravotné stredisko

n Cyklochodník Bagrovisko

n Parkovacia politika

n Požiarna zbrojnica - nový projekt

n Knižnica - exteriérový výťah

na využitie finančných prostriedkov

n Zastávka MHD - Mierová - Svit

- chodníky a plocha na parkovanie

n Zastávky MHD - Terasová, Priečna - Podskalka
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n Štefánikova ul.

n Nasvietenie multifunkčného ihriska
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Z rokovania
zastupiteľstva

Vo štvrtok 16. decembra 2021 rokovalo
zastupiteľstvo mesta Svit poslednýkrát v uplynulom roku opäť kombinovane online a čiastočne osobnou účasťou zamestnancov mestského úradu. Program pozostával z 24 bodov.
V úvode predniesla hlavná kontrolórka
Ing. Drahomíra Polovková správu o stave
plnenia uznesení a o výsledkoch kontrol.
Predložila správu o výsledku kontroly pracovno-právnych vzťahov a hospodárenia
so mzdovými prostriedkami v príspevkovej
organizácii Technické služby Svit v I. polroku.
Ing. I. Zima požiadal hlavnú kontrolórku, aby
zahrnula do plánu kontrol na II. polrok 2022
kontrolu výberu poplatkov za TKO od právnických osôb, keďže ide o dlhodobý problém.
Ing. D. Vojsovičová konštatovala, že odpoveď
na interpeláciu E. Cetla zo 17. 11. 2021 na
tému svetelno - technického auditu verejného osvetlenia bolo
odpovedané riaditeľom TS Ing. I. Husom a J. Kostrošom písomne.
Úplná odpoveď je uverejnená na www.svit.sk//mesto/mestskezastupitelstvo/dokumenty-msz/interpelacie-poslancov/.

Financie
l Poslanecký zbor jednohlasne schválil zmenu VZN o miestnych
daniach a poplatku na území mesta Svit (č. 1/ 2022). Prednosta
MsÚ Ing. J. Hutník informoval o tom, že čo sa týka miestnych daní
a poplatkov za odpady, sa mesto riadi VZN č. 1/ 2021, kde je stanovené navýšenie pre ďalšie kalendárne roky a to o mieru inflácie,
najmenej však o 2,5 %. Miera inflácie za október 2021 predstavuje
až 5,1 %, no aj z dôvodu pokračujúcej pandémie a s tým súvisiacou
situáciou v spoločnosti, návrh VZN pre rok 2022 v princípe obsahuje len navýšenie o 2,5 % a nie o celú mieru inflácie 5,1 %. Vyššie
navýšenie je navrhované len u daní za garáže, kde sa zo sadzby
1,00 €/m2 navrhuje 1,71 €/m2. To z dôvodu zabezpečenia lepšieho
využívania garáží zo strany ich vlastníkov, aj s prihliadnutím na potrebu riešenia parkovacej politiky v meste. V súčasnosti sú garáže
vo veľkom rozsahu nevyužívané, alebo sú využívané ako skladovacie priestory a vozidlá parkujú na rôznych miestach v meste alebo
na verejných komunikáciách. Nové VZN tiež obsahuje zvýšenie
poplatkov za komunálne odpady o 0,80 € (= 2,5 %). Kým pre rok
2021 platila ročná sadzba poplatku pre občana 30 €, pre rok
2022 je to 30,80 €. Rovnaké percentuálne navýšenie je aj u množstevného zberu pre právnické osoby. Zmena nastala tiež v cene za
drobný stavebný odpad, ktorý sa hradí pri odovzdaní na zberný
dvor TS z pôvodných 0,034 €/ kg to je 0,078 €/ kg. Zvýšenie navrhli
TS vzhľadom na predpokladané náklady odrážajúce jednak radikálny nárast nákladov na skládkovanie a tiež zohľadnenie nákladov na
prevoz (osobné náklady vodiča, PHM, amortizácia vozidla). Potrebná výška poplatku vyčíslená zo strany TS je 0,102 €/kg, no zákon
o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady poplatok limituje sadzbou 0,078 €/kg.
l Schválené bolo aj nové VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta (č. 3/2022) a to najmä z dôvodu odporúčania hlavnej kontrolórky po kontrole vyúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu
mesta v roku 2020, ako aj z dôvodu potreby aktualizácie VZN, ktoré
bolo v platnosti od roku 2015. Hlavné zmeny sú štruktúra a zoradenie paragrafov v logickom slede, upresnenie obsahu žiadosti,
doplnenie prílohy č. 1 - povinná jednotná štruktúrovaná žiadosť.
Žiadateľ musí mať vysporiadané záväzky voči mestu, jeho organizáciám, nesmie byť v likvidácii, reštrukturalizácii, konkurze, exekúcii,
nemôže mať právoplatne uložený trest prijímať dotácie a pod. Tiež
bola zjednotená dokumentácia pri schvaľovaní žiadosti primátorkou mesta s dotáciami schválenými MsZ a to tak, že vo všetkých
prípadoch je povinná zmluva. Upresnený bol aj obsah zmluvy, kde
jedným z ustanovení bude aj povinnosť žiadateľa postupovať
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, keďže dotácia predstavuje verejný zdroj. Ďalej bola určená štruktúra zúčtovania (podľa
prílohy č. 2 k VZN), na základe ktorej bude zúčtovanie prehľadné

a jednotné a pribudla povinnosť publicity a informovanosti verejnosti zo strany príjemcov dotácií.
l Jeden z najvýznamnejších schválených bodov rokovania bol
Programový rozpočet mesta roky 2022-2024. Rozpočet na rok 2022
je zostavený ako vyrovnaný v celkovej výške 8 605 817 €.
l Zastupiteľstvo sa jednohlasne zhodlo na schválení dotácií nasledovne: Atletický oddiel Svit 2 500 €; Basketbalový klub mládeže
11 000 €; ISKRA SVIT, s.r.o. 50 000 €; Tenisový klub Svit 1 300 €;
Futbalový klub Svit 30 000 €; Mládežnícky hokejbalový klub, MHbK
Lords Ball Svit 1 500 €; Slovenský Skauting, 101. zbor Veselé tváre
Svit 400 €; Klub hasičského športu Svit 400 €; Občianske združenie
GPO Svit 500 €; Cyklistický klub Energia Svit 800 €; Slovenský rybársky zväz - MO Svit 500 €; Folklórny súbor Jánošík - Svit 1 300 €;
Umelecký klub Fantázia, o.z., 900 €; Dychová hudba SVIŤANKA
400 €; Ľudová hudba Bystrianka 700 €; Klub plastikových modelárov „Tatranskí orli“ Poprad - Svit 300 €; ZO JDS Svit 300 €; BUĎ FAIR
PLAY - Klub mladých sviťanov 300 €; GALLO AOS TEAM 100 €;
Občianske združenie GALAXIA 100 €; Detský famózny svet 300 €;
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svit 300 € ; Gréckokatolícka cirkev,
farnosť Svit 300 €; ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Svite 200 €; Občianske združenie - Zábavná skupina
SVITTASENIOR 200 €; Klub absolventov Baťovej školy Svit 200 €;
Vojensko - historický klub Tiger Poprad 200 €; Familiaris 550 €;
Rodinné centrum AKO DOMA 500 €; Únia žien Slovenska, Základná
organizácia Svit, Podskalka 700 €; Únia žien Slovenska, Základná
organizácia Svit 400 €; Slovenský Červený kríž, Územný spolok
Poprad 250 €; Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná
organizácia Svit 350 €; Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bor - Spišská Teplica 250 €.

Investície
l Zelenú dostala rekonštrukcia jestvujúcej lávky pre chodcov
a cyklistov vo Svite z výzvy IROP. Dôvodom je nevyhovujúci stav
mostovky, ktorá sa pod vplyvom poveternostných podmienok začína zvetrávať a rozpadať. Vzniká tak nebezpečenstvo pre chodcov
a cyklistov. Projekt bude financovaný: príspevok 95 %, spolufinancovanie mestom min. 5%. Cena diela: 37 724,54 €, spolufinancovanie 1886,23 €.
l Poslanci schváli účelový bežný príspevok pre TS na opravu chodníkov. Ing. J. Hutník vysvetlil, že vzhľadom na stav chodníkov
v meste sa od začiatku roka 2021 Mesto Svit prostredníctvom TS
snažilo opraviť najproblematickejšie úseky v meste. Mesto poskytlo
na opravu chodníkov Technickým službám celkovo 18 000 €. Ako
prvý bol opravený chodník na Mierovej ul. Aj vzhľadom na nehodu
na križovatke Mierová-Komenského bolo vzhľadom na zvýšenie
bezpečnosti chodcov dodatočne rozhodnuté aj o úprave tejto križovatky. Nasledoval chodník na ul. P. Jilemnického, kde bola oproti
plánovanej upravená väčšia metráž a aj náklady na odpady boli
rozpočtované v nižšej sume. Podľa zúčtovania reálne vynaložené
výdavky na opravy boli v sume 25 461,20 €, príspevok bol vo výške
18 000 €. Rozdiel v sume, teda 7 461,20 € žiadajú TS dofinancovať.
l Prijaté bolo aj rozpočtové opatrenie Kapitálové výdavky do
konca roka 2021. Na kapitálové výdavky celkovo rozpočtovaných
512 043 €, skutočne čerpanie je vo výške 241 043 €. Do rezervného
fondu budú vrátené financie vo výške 96 781 €. Tiež bol upravený
rozpočet na vybudovanie prístrešku pre záchranku, ktorý v zvýšenom nájme postupne spláca nájomca - Záchranná zdravotná
služba Košice, ide o sumu 7 180,54 €. Ďalšou aktivitou v oblasti
podpory športu je nákup športového vybavenia do malej telocvične v Iskra aréne. Vzhľadom na výmenu palubovky je potrebné
zabezpečiť nové basketbalové konštrukcie, volejbalové stĺpy, siete
ako aj rebriny na cvičenie. Celková požadovaná suma je 3 396 €,
pričom 884,95 € pôjde zo vzdelávacích preukazov CVČ a suma
2 511,05 € z vlastných zdrojov mesta.

Majetkovoprávne záležitosti
l Poslanci schválili prenájmy nebytových priestorov Iskre Svit,
bubnovej show Batida, Futbalovému klubu Svit za 1€/predmet
nájmu/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
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Rôzne
l Poslanci nenašli zhodu pri schválení vystúpenia mesta Svit
zo spolku Euroregión Tatry. Dôvody pre ktoré bol tento bod rokovania navrhnutý sú, že za rok 2021, ale aj za predchádzajúce roky
mesto nemalo pridanú hodnotu z členstva a členský príspevok
je 950,76 €/ročne.
l Zbor schválil termíny zasadnutia zastupiteľstva a Mestskej rady
mesta Svit v kalendárnom roku 2022.

MESIAC
Február 2022
Marec 2022
Apríl 2022
Máj 2022
Jún 2022
Júl 2022
August 2022
September 2022
Október 2022
November 2022
December 2022

ZASADNUTIE MsR
14.02.2022 o 14.30
21.03.2022 o 14.30
19.04.2022 o 14.30
16.05.2022 o 14.30
13.06.2022 o 14.30
19.09.2022 o 14.30
17.10.2022 o 14.30
14.11.2022 o 14.30
05.12.2022 o 14.30

ZASADNUTIE MsZ
24.02.2022 o 15.30
31.03.2022 o 15.30
28.04.2022 o 15.30
26.05.2022 o 15.30
23.06.2022 o 15.30
29.09.2022 o 15.30
27.10.2022 o 15.30
24.11.2022 o 15.30
15.12.2022 o 15.30

Diskusia
l Ing. D. Vojsovičová povedala, že opäť prešiel rok pokračujúcej
pandémie, v ktorom sme sa stretávali a boli nútení riešiť nové, nepredvídateľné situácie. Už druhý rok sa náš život v našom štáte točí
okolo zvládnutia covidu. Znovu to nie je na prospech vývoja diania
v našich mestách, v prospech našich občanov. Ministerstvá neriešia
a nerozhodujú o pridelení dotácií, eurofondových prostriedkov.
Posudzovanie našich žiadostí trvá viac ako desať mesiacov. A to
je pre nás ako samosprávu zlý signál. Štát prideľuje povinnosti
pre samosprávy a čaká, že sa s tým vysporiadajú sami. Mesto robí
všetko pre to, aby občania pocítili dopad minimálne. Poďakovala sa
poslancom za uplynulý rok práce, tiež zamestnancom za prospešnú
prácu, zvládnutie všetkých úloh a problémov.

Na prvom zasadnutí v roku 2022 sa poslanecký zbor stretol opäť
on-line formou 27. januára. Program 33. riadneho rokovania bol
zostavený z 19 bodov. V úvode hlavná kontrolórka mesta
Ing. Drahomíra Polovková informovala o plnení uznesení, o správe
o kontrolnej činnosti a o výsledkoch kontrol.

Investície
l Schválený bol projekt Modernizácia autobusovej zastávky na
ul. Mierová, pri predajni Sintra, kde v súčasnosti nie je ani označník.
Rekonštrukciou pribudnú bezpečnostné prvky ako označník, vodorovné značenie na komunikácii, zámková dlažba pre nevidiacich.
Celkový rozpočet je 13 135,07 €, spolufinancovanie mesta je vo
výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov, teda 656,80 €.
l Peniaze boli schválené aj na doplnenie kamerového systému
určeného na monitorovanie mosta do Lopušnej doliny. Dôvodom
je, že pravidelne dochádza k preťaženiu mosta spoločnosťami,
ktoré ťažia drevo v danej lokalite. Kamera bude slúžiť na identifikáciu ŠPZ vozidiel porušujúcich nosnosť mosta, ktorá je 24 t. Celkový
rozpočet je 2 660,58 €.
l Ďalšie rekonštrukčné práce budú realizované v Dome kultúry.
Na to, aby reštauračné priestory boli pre nájomcu zaujímavejšie je
potrebná plynofikácia. Tiež nákladný výťah, ktorý je potrebný pri
poskytovaní reštauračných služieb je v nevyhovujúcom technickom stave. Náklady na uvedenie priestorov do prevádzky: realizačný projekt 700 €, poplatok za pripojenie 216,36 €, zriadenie prípojky plynu do kuchyne, montáž a materiál 1 880 €, SPP osadenie
plynomeru 150 €, výkop a montáž plyn. rúr 4 500 €, rekonštrukcia
výťahu 7 322,20 € - celkový rozpočet 14 768,56 €, z toho plynofikácia 7 446,36 € a rekonštrukcia výťahu 7 322,20 €.
l Zbor uznesením poveril primátorku k zadaniu vypracovania pro-
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jektovej dokumentácie „Cyklistická a pešia infraštruktúra vo Svite”
ako podklad k uchádzaniu sa o nenávratné finančné prostriedky
na jeho financovanie. Parametre dopravnej infraštruktúry vo Svite
pochádzajú z obdobia budovania Svitu t.j. zo 40-tych rokov minulého storočia. Sú projektované pre automobilovú dopravu z nízkou
intenzitou a na pešiu dopravu s vysokou intenzitou (chodníky na
obidvoch stranách ulíc Mierová a Štúrova). S pribúdajúcim počtom
motorových vozidiel vo Svite dochádza stále častejšie ku kolíznym
situáciám medzi motorizovanými a nemotorizovanými účastníkmi
cestnej premávky. Cyklisti a kolobežkári v obave pred stretmi
s motorovými vozidlami stále častejšie využívajú chodníky, ktoré
sú však určené pre chodcov. To zase spôsobuje pocit ohrozenia
pre chodcov. Na tento stav bolo opakovane upozorňované aj na
zasadnutiach MsZ. Z uvedených dôvodov je potrebné bezodkladne
a systematicky riešiť dopravnú infraštruktúru vo Svite s dôrazom
na ochranu najzraniteľnejších účastníkov. Ing. I. Zima predstavil
a podrobne vysvetlil svoju prezentáciu, v ktorej konštatoval stav
jestvujúcich a plánovaných cyklochodníkov, možné návrhy riešenia
cyklistickej infraštruktúry v jednotlivých lokalitách v meste, za čo
mu primátorka poďakovala.

Financie
l Poslanci schválili viacero zmien rozpočtu na rok 2022 v niekoľkých bodoch. Jedna zo zmien bola vyvolaná decembrovou
novelou zákona o financovaní škôl. Zásadná je skutočnosť, že obec
musí poskytnúť už v tomto roku súkromným a cirkevným školám
finančné prostriedky v plnej výške sumy, t.j. 100 % určenej na mzdy
a prevádzku, pričom do 31.12.2021 bola určená minimálna výška
dotácie v sume 88% a táto výška bola zahrnutá aj do schváleného
rozpočtu mesta na rok 2022. Aby bolo možné poskytnúť týmto
školám 100 % výšku finančných prostriedkov, je potrebné upraviť
rozpočet v tejto oblasti. Ide o SZUŠ Fantázia, súkromnú MŠ Kidsfun
a cirkevnú materskú školu sv. Gianny Berettovej Mollovej. Celková
suma je 71 861€. Ďalej boli schválené úpravy rozpočtu na spomínané projekty - doplnenie kamerového systému, rekonštrukcie
v Dome kultúry a zastávku na Mierovej ulici.

Majetkovo - právne záležitosti
l Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo niekoľko
majetkovo-právnych vysporiadaní pozemkov na ulici Jesenského
a ul. 9. Mája, tiež prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite spoločnosti Zubcheck, ktorá prevádzkuje stomatologickú ambulanciu. Požiadala o ďalší priestor, ktorý
bude využívať ako sklad k jestvujúcej ambulancii. Nájomné je
stanovené v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta
Svit vo výške 10,- €/1 m2/rok.
l Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska bol schválený aj Občianskemu združeniu ROZPUK za účelom
rozšírenia depozitu Múzea Baťa pod Tatrami. Komisia odporúčila
prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa za nájomné stanovené vo výške 1,- €/predmet nájmu/rok.
l Schválené bolo aj ukončenie prenájmu nástupíšť autobusovej
stanici, ktoré mesto Svit prenajímalo spoločnosti SAD Poprad za
nájomné vo výške 2 €/rok. Podľa zmluvy (čl. V, bod 5), je nájomca
oprávnený uzavrieť zmluvy s inými dopravcami v osobnej hromadnej doprave, na odplatné užívanie výstupíšť a nástupíšť autobusovej stanice. Zákon o cestnej doprave, § 23 ods. 1: „Vlastník, správca
alebo nájomca autobusovej stanice (ďalej AS) je povinný odplatne
na základe zmluvy za rovnakých podmienok sprístupniť priestory
a poskytovať služby všetkým dopravcom, ktorí podľa dopravnej
licencie majú v nej zastávku. Zriaďovateľ zastávky mimo autobusovej stanice je povinný umožniť inému dopravcovi jej používanie.
Vlastník, správca alebo nájomca autobusovej stanice je povinný na
svojom webovom sídle zverejniť podmienky využívania priestorov
a poskytovania služieb vrátane cenníka.“Investičné oddelenie
MsÚ preverilo počet autobusových spojov, ktoré majú zastávku
v AS Svit, nasledovne: pracovné dni: cca 180 spojov/deň, sobota,
nedeľa, sviatok: cca 88 spojov/deň. Informatívny prepočet pre
r. 2022: pracovné dni: 252 dní x 180 spojov = 45 360 spojov ročne
pokračovanie na strane 15
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Besedovali sme
s Máriou Blšákovou

Mária Blšáková pochádza z východoslovenskej dediny Kuková,
ale dlhé roky žije v Liptovskom Mikuláši. Pracuje ako opatrovateľka.
V roku 2014 debutovala knižkou Kaleidoskop. Odvtedy vydala
12 románov, v ktorých reaguje na celospoločenské témy (život
a práca opatrovateliek v zahraničí, obvinenie z pedofílie, psychické
problémy alebo vplyv ochorenia covid a karantény na ľudí). Na
podnet lekárky, aj ako pomôcku pre iných rodičov s autistickými
deťmi napísala knihu „Za dverami číha život“, v ktorej opísala svoj
život so synom Jojkom, ktorý sa narodil s Aspergerovým syndrómom. Účastníci besedy zistili, že pani spisovateľka je veľmi aktívna
a pozitívna žena so zmyslom pre humor. Jej najobľúbenejšou
činnosťou je písanie románov a obľubuje i ručné práce. Prezradila
nám, že pri príprave románu si naštuduje množstvo informácií
a pre svoje postavy si pripravuje niečo podobné rodnému listu, kde
je dátum narodenia, mená súrodencov a rodičov a ďalšie informácie, aby sa pri písaní vyhla logickým chybám. Jej romány nájdete
vo fonde našej knižnice, príďte si niektorý vybrať a požičať.

Poďakovanie
Mestská knižnica Svit prevzala starostlivosť o knižnú búdku pri
Dome kultúry od Ing. Michala Machalu z n. o. ProMeliori a rada by
poďakovala ZŠ Komenského za jej opravu.
Srdečne ďakujeme za ústretovosť pani riaditeľke Mgr. Monike
Dudinskej a za opravu pánovi učiteľovi Ing. Eduardovi Bobríkovi
a predovšetkým šikovným žiakom. Tešíme sa, že môžeme búdku
opätovne naplniť knihami, aby mohla slúžiť všetkým obyvateľom
a záujemcom o čítanie. 		
Mgr. Daniela Šipošová

Dvaja mestskí policajti oslávili 30. výročie svojho pôsobenia
Dňa 1. februára 2022 uplynulo 30 rokov, čo rady
Mestskej polície vo Svite rozšírili príslušníci
Ing. Jozef Ferenčák a Peter Boržík.
Pri tejto príležitosti oboch prijala primátorka Ing. Dáša Vojsovičová. Na krátkom stretnutí sa Ing. Jozefovi Ferenčákovi a Petrovi
Boržíkovi poďakovala za odpracovaných 30 rokov v radoch Mestskej
polície. Zároveň zdôraznila, že roky fungovania Mestskej polície
vo Svite ukázali odhodlanie príslušníkov vykonávať svoje poslanie
zodpovedne a s profesionálnym nasadením. Dohliadajú a starajú
sa o dodržiavanie verejného poriadku, chránia náš majetok i zdravie a životy občanov. Pomáhajú v každodenných situáciách. Vieme,
že je to v mnohých prípadoch neľahká úloha. Za to všetko im patrí
nielen uznanie, ale aj vďaka nás všetkých. Primátorka vyzdvihla,
že sa príslušníci popri svojom základnom poslaní a každodennej
činnosti zapájajú aj do preventívnych aktivít zameraných najmä na
mládež i seniorov. Na záver stretnutia obom popriala do ďalšieho
fungovania veľa energie, vytrvalosti, trpezlivosti, síl, veľkú dávku
odhodlania a odvahy aj pri riešení tých najnáročnejších situácií.
Zároveň vyslovila želanie, aby mali príslušníci Mestskej polície aj

naďalej podporu a dôveru občanov nášho mesta. Aj my prajeme
do ďalších rokov veľa odhodlania a chuti do práce, ktorú vykonávajú v prospech nášho mesta. Aby prostredie, v ktorom žijeme bolo
lepšie a bezpečnejšie.				
red
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Dostala som milú úlohu zrekapitulovať umelecký Rok 2021 vo Fantázii. Ako po minulé
roky, ani týchto 12 mesiacov sa vraj nezaobišlo bez farby, tanca, melódií lahodiacich
ušiam, nielen tým ktorými počujeme, ale aj uškám na hrnčekoch s dobrým čajom, keď ste
chtiac-nechtiac museli sedieť doma a posielať nám len virtuálne pozdravy. Ktovie, aké to bude
v ďalších rokoch, keď technika pokročí, no vidieť sa osobne, počuť na vlastné oči šuchot
baletných cvičiek pri „battementtendujetépiqué“ je predsa o čosi krajšie.

Život sa nedeje len v monitoroch. Snažili ste
sa vytvárať svet, v ktorom môžeme objatie cítiť
hudbou, dýchať ťahom štetca, stretávať sa pri
skvelom seriály „videoteorka“ spolu s nezabudnuteľnou pani učiteľkou, klaviristkou a moderátorkou v jednej osobe Andrejkou Dzurillovou.
Do tanca nám môže byť doma alebo v prírode. Jednoducho kdekoľvek. Presvedčila nás
o tom výnimočná tanečníčka Margharyta Panchenko so svojimi videami „Tanečná doma“. Máte
Váš svet plný myšlienok i nápadov. Som veľmi
rada, že som mohla pripraviť rozhovor s Vami,
s čarovnými bytosťami z Fantázie. Bolo pomerne
náročné zastihnúť vás vo voľnej chvíli, pretože
neustále pripravujete, premýšľate, dirigujete, dohliadate na správny
chod všetkých nôt i melódií, na výučbu a na všetko čo je potrebné vo
výtvarnom, tanečnom a hudobnom odbore.
Milí naši priatelia - čitatelia. Na tento rozhovor prijali pozvanie a povedia nám pár slov veľavážená pani Tázia, ktorá už od nepamäti nosí
klobúk v tvare farebnej palety, pani Včielka Fantáziová, dobrá víla Meluzína, pán Fan so svojim lesným rohom. Taktiež prijal pozvanie i pán
Trúdik Mirko. Tieto naše známe celebrity ste mohli stretnúť
na koncertoch i výstavách. Počas Vianoc dokonca aj na
koči. Meluzína: „Ešte stále kraľujem, čakajte mrazy.
Bolo to len nedávno, čo sme vám spievali pod oknami. Veríme, že ste mali potechu. Postarala som
sa aj o snehovú nádielku. Hudbu, ktorú ste počuli
z reproduktora, tú nahral pán učiteľ a veľký umelec Tomáš Koky, aby sa celým Svitom ozývali veselé koledy. „Šuňavsko-vinšovania“ zazneli vo
videách, z ktorých dýchala pravá atmosféra Vianoc. Taká, akú zažívali naše staré mamy. Máme vo
Fantázii aj pani učiteľku, ktorá učí ľudové tance. Je
ňou Zuzka Zaťurová.“ Ďakujem milá pani Meluzína za
prvé slová pre našich čitateľov. Vráťme sa ale na začiatok
roka 2021. Čo všetko sa odohralo, odspievalo, odtancovalo
a odmaľovalo.
Tázia: „Áno, ja sa musím večer vždy odmaľovať, pretože pri toľkých
farbičkách, ktorými talentovaní žiaci kreslia to inak nejde. Zablúdila
by som v galérii všetkých tých obrazov a dostať sa odtiaľ to nie je
také jednoduché. Museli by mi deti nakresliť cestu domov. A kde je
to doma?... Predsa tam, kde môžete ukázať svoju pravú tvár. Vtedy
totiž hrá tými najkrajšími farbami. Nebudem však toľko mudrovať.
Rada by som pochválila milé pani učiteľky. Lenku Orolínovú (ktorá ma
mimochodom spolu so žiakmi stvorila), Anku Vnenčákovú, Martinu
Dikantovú. Vďaka nim a samozrejme vďaka našim žiakom si môžete na
nástenke facebooku(súkromná základná umelecká škola fantázia) pozrieť nejednu nápaditú, zaujímavú prácu a virtuálne navštíviť domáce
výtvarné ateliéry. Pozrieť si výkresy, kde boli použité rôzne techniky
maľovania. Napríklad tvorenie z recyklovaných materiálov na tému aké by to bolo, keby roboti napodobňovali ľudí. Fantázii sa skutočne
nekladú medze. Tu tvoríme a nespíme.
Keby sme náhodou i prižmúrili oko, zobudil by nás Výtvarný koncert na výstave „Paralelné svety“ kde sa priestory pod mestskou knižnicou zmenili na krajinu snov, ktorá sa vďaka farbám stala skutočnosťou.“
Fan: „Dovolím si spomenúť, že v tejto krajine snov sa odohrali aj
milé hudobné koncerty. Zaznel klavír, ten dodal obrazom správny jas,
gitara podnietila odtieň červenej, flauty rozozvučali modrú
a verím, že sa potešilo každé srdce. Tento svet môže byť akýkoľvek.
Jeho brány sú vždy otvorené. Len čo zahráte prvý tón, viete sa
v ňom ocitnúť. Každá biela klávesa na klavíri, je blízko čiernej a každý
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zvuk by malo vystriedať ticho. Tak môže dotyk sláčika na struny huslí
obmäkčiť hrany strohých pravidiel, čo sa má a čo nemá. Láska má
pravidlo iba jedno.“
Trúdik Mirko: „Máš pravdu milý Fan. Ale hudobná náuka, alebo hudobná teória svoje pravidlá mať musí. Veď keby nebola notová osnova,
všetky noty by nám popadali ktoviekam. O týchto pravidlách ste sa
mohli dozvedieť, a stále sa môžete dozvedať z videí pod názvom „Hravá hudba“. S úsmevom o kľúči, čo otvára harmónie vám porozpráva
naša spevácka Diva Miriam Trembáčová. Veď i ja som jej čosi zabzučal,
keď som omylom vletel do triedy ...bz...“
Včielka Fantáziová: „O tom by som vedela rozprávať. Na začiatku
školského roka sme predsa lietali do tried a zháňali pilných žiakov,
čo by nám nazbierali med do úľa Fantázia. Veruže sme si zaspievali
našu obľúbenú pesničku. Istotne si to pamätáš bzzz. Netreba ti to
prekladať. Ani hudba nepotrebuje tlmočníka. Každý hudobný nástroj,
ktorému vdýchli žiaci dušu, môže zobrazovať príbehy aké si len dokážete vymyslieť. Započúvajte sa do videí a Kde bolo tam bolo, čaká
šťastný koniec, v našom prípade končiaci zväčša Tonikou. Ak by ste sa
chceli dozvedieť čosi o histórii hudby, stačí si nájsť na našej nástenke
videá s názvom Hudba praopičiek o ktoré sa postarala šikovná Dáška
Čupáková. V marci sme oslavovali aj Deň žien. Je veľkou výhodou, že
tieto videá si môžete na našej nástenke FB pozrieť kedykoľvek. Darček v podobe piesne je možno i o čosi krajší než
červený karafiát. Nezabalený, no z lásky darovaný,
si mohli nájsť v máji aj všetky mamičky. Vďaka
pánovi učiteľovi, umelcovi Jožkovi Štrbkovi sa
nám dostala do pamäte skladba z kultového
filmu Vtedy na západe. Bolo to skoro ako vo
filme, keď sme v triede, do ktorej by sa už hádam
nezmestila ani malá včielka nahrali orchester, čo
mohol zaznieť blízko vás, vo vašich obývačkách.
Veľké Bzz, v preklade veľká vďaka, patrí Tomášovi
Tabáčekovi, ktorý tieto videá zostrihal ako režisér
z Hollywoodu. Na hudobné umelecké dielka a videá
dohliadal nenahraditeľný Tomáš Koky. Verím, že sme
vás veľakrát nejedným videom potešili. Vo Fantázii nám
pribudlo i jedno slniečko, veď bez neho by žiadne kvietky nekvitli.
Je to sestra Dominika, ktorá dáva pozor na šikovné rúčky klaviristov.
Nad týmto všetkým dohliada ako včelia kráľovná pani riaditeľka Vierka
Piekielnicka.“
Meluzína: „Veru tvorili sme každým dňom. Podarilo sa mi ešte so
studeným vetrom odniesť tóny až k Vám. Či už to bolo z Vikartoviec,
z Hôrky alebo zo Spišskej Teplice. Mohol vás online zohriať ohník, čo
horel vo všetkých srdciach na Valentínskom koncerte.“
Včielka Fantáziová: „Radostne volám bzz, pretože sa nám podaril
husársky, teda včelí kúsok, nebol to síce veľký kus medu, ale absolventský koncert kde som mala tú česť stať sa na chvíľu moderátorkou.
Byť včelou robotnicou je niekedy únavné a tak som si rozprestrela
slávnostné krídla a vletela priamo na javisko Domu kultúry. Bolo to ale
smiechu a radosti, keď sme mohli hrať a konečne i tancovať pre vás na
živo. My včely sa dorozumievame tancom. Náš tanec však ani zďaleka
nevystihuje tanečnú reč vynikajúcej choreografky Janky Gregorovej.
Krídelká sa mi šuchorili pri pohľade na všetky tance. Každý z nich
predstavoval príbeh. Ako to prebieha vo včelej škole, Aké by to bolo
precestovať autom kontinent, Rozpútať a nechať letieť svoje sny až ku
hviezdam. Váš potlesk nás vrátil opäť domov. Do roka plného tvorivosti, nových nádejí, farieb a piesní. Vždy máme čo na práci. Keď otočíme
list kalendára na ďalší mesiac svietia v ňom dni. Hodiny koncertov,
tisícky minút cvičenia, držania palety, prepnutých špičiek. Sekundy
úderov srdca... srdca Fantázie, ktoré neúnavne bije už štrnásty rok.“
Monika Piekielnicka
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Čo sa dialo v Centre voľného času Svit v roku 2021
CVČ vo Svite zabezpečuje prostredníctvom záujmových útvarov (krúžkov) rôzne činnosti pre kategórie
detí, mládeže, aj dospelých, vrátane seniorov. Naša činnosť je realizovaná v rôznych odvetviach od tvorivej,
športovej, prírodovednej až po umeleckú. Keďže situácia s covid -19 nebola ani minulý rok veľmi priaznivá
a zatvorila nám činnosť na určitý čas, museli sme hľadať náhradné riešenia.
My - zamestnanci sme šili rôzne pozornosti ako odmeny a darčeky,
tvorili sme pre deti a dospelých, ale aj vymýšľali rôzne súťaže ako boli
napr. výstava veľkonočných vajíčok a dekorácií, ktorú plánujeme aj
tento rok opäť realizovať.
V máji sme začali opäť fungovať v niektorých záujmových útvaroch.
Organizovali sme olympiádu z anglického jazyka pre okolité školy.
Mládežnícky parlament aktívne pomáhal rôznym zložkám v meste ako
boli napr. OZ Ako doma, OZ Rozpuk, Jednota dôchodcov. So seniormi
aktívne spolupracujeme počas celého roka a spolu plánujeme rôzne
aktivity na prepojenie generácií, vrátane písania a podávania projektov
za JDS a CVČ. Momentálne máme rozbehnuté úspešné projekty, jeden
s Karpatskou nadáciou, ktorý je zameraný na výsadbu zelene v meste
a druhý projekt s Tescom na predstavenie remeselných činnosti a prepojenie generácií v obci Liptovská Teplička. Na ďalších projektoch stále
pracujeme tým, že ich vyhľadávame a zapájame sa do nich.
JDS Svit v spolupráci s mládežníkmi a CVČ spolu organizovali Športové hry seniorov pri Iskra Aréne s väčším počtom účastníkov, ale spolu aj otvárali petangové ihrisko, ktoré si seniori dokázali svojpomocne

vybudovať. Je radosť pozerať na túto symbiózu mladých a starších.
V júni sme oslávili 60. výročie našej činnosti. Pri tejto príležitosti
sme predstavili prezentáciu našej činnosti počas dňa otvorených dverí
pre všetky deti z miestnych škôl a škôlok.
Počas letných prázdnin sa naša činnosť tak rozprúdila, že sme mali
v ôsmych turnusoch denných letných táborov spolu 148 detí. Tábory
boli športového aj tvorivého charakteru. Vďaka záštite primátorky
Ing. Dáši Vojsovičovej si mohli tábory okúsiť aj deti z málo podnetného
prostredia. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať aj štedrým sponzorom, ktorí na podnet primátorky prispeli týmto deťom.
Letnú činnosť sme zakončili podieľaním sa na organizácií cyklistickej súťaže Horal junior, ktorá mala veľkú účasť súťažiacich. Nový školský rok sme pripravovali prostredníctvom tlačenej ponuky záujmových
útvarov, ktoré deti dostali do rúk pri návšteve CVČ.
Naša činnosť je pestrá, avšak stále obmedzovaná opatreniami, ktoré
veríme čoskoro pominú. Tešíme sa na stretnutie s Vami všetkými pri
našej spoločnej činnosti a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí s nami
spolupracovali počas minulého roka.
		
CVČ Svit

Zo školských lavíc Mierovky...

Pomoc pred Vianocami
Pomaly sa blížili Vianoce, čas radosti,
veselosti a tiež čas štedrosti. Vďaka
finančnej podpore rodičov našich detí
a dobrému srdcu žiakov sa nám podarilo
obdarovať tých, ktorí si nedokážu pomôcť
sami. Najprv sme sa zapojili do výzvy
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok a pomohli sme tak urobiť radostnejšie
Vianoce svitským rodinám, ktoré sa ocitli
v núdzi. Následne sme dekami, vankúšikmi,
hračkami, granulami či inými pochúťkami
pomohli dvom útulkom v našom okolí Mestskému útulku v Poprade a útulku
Cesta za domovom vo Švábovciach. Keď sa
začalo adventné obdobie, obrátili sme sa
opäť na našich žiakov s prosbou o pomoc.

Spoločne sme pripravili milé prekvapenie
našim milým priateľom v CSS Domov pod
Tatrami v Batizovciach. Každému klientovi
zariadenia sme napísali vianočný pozdrav
a k nemu pripojili sladkosti, ktorých sa dokázali deti či pedagógovia počas tohto obdobia zrieknuť. A neposlednou z možností,
ako pomôcť bolo aj zapojenie sa do výzvy
Okuliare pre Afriku. Počas dvoch týždňov
darcovia prinášali dioptrické okuliare, ktoré
už z rôznych dôvodov nevyužívajú. Posunuli sme ich ľuďom, ktorí ich potrebujú, ale
nemajú dostatok finančných prostriedkov
na liečbu zraku.
Ďakujeme všetkým tým, ktorí nám pomáhajú chápať, že Vianoce nie sú len o mega

daroch, o naháňaní sa a predbiehaní sa, kto
má viac, ale sú aj o podaní pomocnej ruky
druhým - tým, ktorí to potrebujú.
Ing. Elena Berezovskijová
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Pohrebné služby prichádzajú s novinkami
Komplexnú činnosť spojenú s prevádzkovaním cintorína a zabezpečovaním smútočných rozlúčok
poskytujú Pohrebné a cintorínske služby Svit. V ostatnom čase sa portfólio ich služieb, rovnako ako
ich kvalita, výrazne zlepšili.
Poslaním príspevkovej organizácie Technické služby mesta Svit
je zabezpečovať verejnoprospešné služby. Jej činnosť súvisí s udržiavaním mesta, verejného osvetlenia, odvozom komunálneho
odpadu a zabezpečením separovaného zberu, prevádzkou kompostárne, čistením verejných priestranstiev, miestnych komunikácií,
budovaním verejnej zelene a podobne. Významnou súčasťou sú
Pohrebné a cintorínske služby, ktoré v ostatných mesiacoch prešli
obmenou nielen vo vedení, ale aj v realizácii svojej činnosti.

Bližšie k ľuďom
Súčasná situácia, vyplývajúca z pandémie koronavírusu, so
sebou priniesla aj vyšší dopyt po pohrebných, kremačných či
kamenárskych službách. Počet smútočných rozlúčok sa niekoľkonásobne zvýšil a tlak na pracovníkov je enormný. Napriek tomu sa
zamestnanci Pohrebných a cintorínskych služieb vo Svite snažia
vždy o maximálnu empatiu a profesionalitu.
V snahe o čo najväčšie skvalitnenie služieb a dostupnosť informácií je možné spojenie niekoľkými kanálmi. Okrem osobného
kontaktu je k dispozícii aj non-stop telefonický kontakt, e-mail,
a tiež údaje na internetových portáloch mesta Svit a Technických
služieb.

Nová webová stránka
Jednou z noviniek, ktoré sa v minulom roku podarilo zrealizovať,
a v súčasnej dobe výrazne pomáhajú pri komunikácii a získavaní
informácií, je vlastná internetová stránka www.pohrebysvit.sk.
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Okrem kontaktných formulárov tu možno nájsť všetky novinky,
súčasné pandemické opatrenia, ale najmä ponuku Pohrebných
a cintorínskych služieb Mesta Svit, fotogalériu, cenník, a všetky
informácie, potrebné pri zabezpečovaní smútočnej rozlúčky.

Virtuálny cintorín
Súčasťou novej internetovej stránky je aj odkaz na portál
www.virtualnycintorin.sk, na ktorom sú zverejnené hrobové miesta
od viac 300 miest a obcí Slovenska. V roku 2021 sa medzi tieto
mestá zaradil aj Svit.
Návštevník stránky tu nájde mapy cintorínov s vyznačenými
hrobmi a údajmi o zosnulých. Pre tých, ktorí nemajú možnosť
navštíviť hroby osobne, je tu možnosť zapáliť virtuálnu sviečku na
stránke hrobového miesta.

Tam, kde ich treba
Nielen virtuálne, ale predovšetkým osobne, sa Pohrebné a cintorínske služby snažia priblížiť ľuďom. Smútočné rozlúčky kompletne
zabezpečujú aj mimo Mesta Svit.
Zamestnanci berú služby občanom ako poslanie a je to vidieť
aj na vzťahu k ich práci. Ponúkajú profesionálnu úroveň a citlivý
a individuálny prístup ku každému. Napriek tomu, že smútok za
stratenou osobou zmeniť nedokážu, robia všetko pre to, aby vedeli
pomôcť a celý priebeh rozlúčky, ako aj spomienka, boli čo najdôstojnejšie.
Ľuba Jančíková, foto: Peter Kostka
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dokončenie zo strany 10
sobota, nedeľa, sviatok: 113 dní x 88 spojov = 9 944 spojov ročne
spolu: 55 304 spojov ročne. Podľa zverejnených cenníkov vlastníkov, správcov alebo nájomcov autobusových staníc, je cena za
vjazd jedného autobusu na AS stanovená vo výške približne 2 až 4
€. Informatívny prepočet r. 2022 pri cene 2 € / vjazd to činí sumu
110 608 €. Z uvedených ekonomických dôvodov je ukončenie
Nájomnej zmluvy s SAD pre mesto výhodné.

Diskusia
l PhDr. Mgr. M. Šramková, PhD., požiadala o uverejnenie cestovného poriadku MHD v novinách. (Pozn. redakcie: Cestovné poriadky
sú tak, ako každý rok, uverejňované až v prvom dvojčísle novín nového
roku, vzhľadom na to, že v decembri, kedy boli spracovávané predošlé
noviny, neboli ešte nové cestovné poriadky uverejnené dopravcami).
l E. Cetl upozornil na to, že na ul. Mierovej a SNP sa nachádzajú
tri výtlky, je potrebné ich opraviť. Ing. D. Vojsovičová odpovedala,
že v krátkej dobe budú opravené, materiál je už nakúpený,
je to v riešení.
l Ing. V. Zentko predložil požiadavku občanov o úpravu nového
cest. poriadku MHD, keďže sa zmenil prepravca MHD tak, že budú
n 12. decembra sa na útvar MsP dostavila
maloletá osoba s trvalým pobytom mimo
Svitu. Uviedla, že odišla z trvalého bydliska
taxíkom, aby sa stretla s kamarátkou vo
Svite, no nevie ju nájsť. Hliadka kontaktovala zákonného zástupcu maloletej, ktorý
sa neskôr dostavil na útvar MsP a osobu
odviedol do miesta bydliska.
n 18. decembra bola hliadka MsP požiadaná OO PZ Svit o súčinnosť pri preverení
oznámenia na tiesňovú linku 158. Jednalo
sa o preverenie otvorenia pohostinského
zariadenia vo Svite. Príslušníci MsP preverili
vstupné dvere, aj zadný vchod, ale žiadne
porušenie aktuálne platných opatrení zistené nebolo.
n 25. decembra prijala MsP oznámenie od
záchrannej zdravotnej služby, že skolabovala žena. Hliadka sa urýchlene presunula
na udanú adresu. Na mieste sa nachádzala
aj osádka RZP a žena už bola pri vedomí
a komunikovala. Osádka RZP jej skontrolovala základné životné funkcie a prebrala ju
do svojej starostlivosti.
n 2. januára hliadka MsP v popoludňajších hodinách prijala oznámenie, že pred
bránou jej rodinného domu parkuje cudzie
vozidlo a bráni jej vo výjazde. Po príchode

pridané spoje v čase pred 6.00, 14.00 a pred 22.00 h, keď občania
potrebujú ísť do práce. Ing. D. Vojsovičová informovala, že časy
spojov so starým CP sa v novom cestovnom poriadku nemenili,
dokonca boli pridané ranné spoje. Požiadala Ing. V. Zentka o konkrétne návrhy a upresnenie chýbajúcich časov na úpravu cestovného poriadku.
l D. Vojsovičová konštatovala že pandemická situácia sa naďalej
zhoršuje. Napriek tomu mesto pokračuje v naplánovaných kultúrnych podujatiach podľa aktuálne platných opatrení.
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, úplné znenia všeobecne záväzných nariadení,
uznesení, interpelácií či diskusie nájdete v podrobnej zápisnici
z rokovania MsZ Svit na www.svit.sk (mesto/mestské zastupiteľstvo/
dokumenty MsZ/zápisnice zastupiteľstva). Dostupný je tiež úplný videozáznam na www.svit.sk (aktuality/videa), kde si môžete kedykoľvek
záznam pozrieť a vypočuť. Zároveň odpovede na interpelácie poslancov, ktoré boli podané písomne, nájdete taktiež na webovej stránke
www.svit.sk/mesto/mestske-zastupitelstvo/dokumenty-msz/interpelacie-poslancov/.				
Daniela Virostko

Z denníka Mestskej polície
na miesto bol identifikovaný vodič uvedeného motorového vozidla. Vec bola riešená
ako priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb.
s odvolaním sa na zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z.
n 8. januára bola hliadka MsP požiadaná
hliadkou OO PZ Svit o súčinnosť pri vážnej
dopravnej nehode na ceste 1/18. Hliadka
na mieste regulovala dopravu. Príslušníci
MsP neskôr na mieste nehody asistovali
ako nezúčastnené osoby.
n 17. januára bola hliadke MsP telefonicky
nahlásená dopravná nehoda na ulici Mierovej. Hliadka sa na miesto nehody okamžite
presunula, privolala hliadku ODI Poprad
a až do jej príchodu riadila dopravu na mieste nehody. Vec ďalej realizoval ODI Poprad.
Na podnet viacerých obyvateľov časti
Pod Skalkou sa MsP v januári zameriavala
na kontrolu pohybu líšky v tejto časti. Počas
zvýšených kontrol sa potvrdil pohyb líšky,
ktorú hliadka vytlačila z intravilánu do lesa.
MsP zároveň informovala poľovné združeniev Spišskej Teplici, ktoré na základe rozhodnutia OÚ v Poprade disponuje povole-

ním mimoriadneho lovu líšky hrdzavej. Na
základe spolupráce s poľovným združením
bola v tejto lokalite umiestnená pasca na
odchyt.
Hliadky MsP v decembri a januári riešili
rušenie nočného kľudu celkovo v 39 prípadoch. Priestupcovia boli riešení podľa
§48 Zákona 372/90 Zb.
Hliadky MsP odchytili v decembri
a januári 9 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. Dva psy boli prevezené
hliadkami MsP do útulku v Kežmarku, keďže sa im pomocou čítačky čipov nepodarilo
zistiť čip, ani majiteľa.
V decembri a januári bolo tiež zistených
7 skládok stavebného a iného odpadu.
Následným šetrením aj s pomocou kamerového systému boli zistení a identifikovaní
pôvodcovia skládok. Priestupky boli riešené podľa §84, odst. 1, Zák. 372/1990 Z.z .
Mgr. Erika Danková

Zálohovať alebo separovať?

na Slovensku totiž niekoľko podobných pokusov. Tieto snahy však
skončili neúspechom, a to najmä z toho dôvodu, že systém zálohovania prakticky neexistoval. Zmena od 1. januára 2022 sa netýka
automaticky každej fľaše alebo plechovky. Dôležité je sledovať
symboly na etikete. Prechodné obdobie, počas ktorého sa bude
dopredávať naskladnený tovar, bude trvať pol roka.

Z hľadiska plastov tvoria plechovky a PET fľaše pomerne malé
percento. Napriek tomu tento fakt ovplyvní triedený zber veľmi
výrazne. Zálohy sú spoplatnené výškou 15 centov, čím sa navýši aj
suma za produkt o rovnakú čiastku.
V budúcnosti sa predpokladá aj rast recyklačných poplatkov triedeného zberu. Technické služby svojim klientom
a partnerom po zavedení zálohového systému naďalej poskytujú bez zmeny všetky štandardné služby.

Plasty a ich osud

Začiatkom roku 2022 Slovensko vstúpilo do novej éry
zhodnocovania odpadov. Zálohovanie PET fliaš a plechoviek však neznamená koniec recyklovaného zberu.

Prechodné obdobie
Zálohovanie plastových a plechových obalov by malo
znížiť množstvo odpadu, ktoré v súčasnosti končí v prírode. Kľúčové bude nastavenie systému. Už v minulosti bolo

Súčasný separovaný zber ostáva stále majoritným v systéme
zhodnocovania odpadu. Už v roku 1993 sa na základe širokej diskusie rozhodlo, že Slovensko pôjde práve cestou separovania.
Či už však plasty vhodíte do žltého kontajnera alebo odnesiete späť do obchodu, čaká ich to isté. Obaly sa dostanú na
triediacu linku a následne na recykláciu. Dôležité je rozhodnutie správať sa ekologicky a myslieť na budúcnosť
planéty. Plasty pohodené v prírode sa nerozložia a končia
na čiernych skládkach, prenikajú do zeme a vôd. Recyklovaný zber a zálohovanie je odpoveďou na otázku, ako
s nimi naložiť. 			
František Jančík
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cb Spoločenská kronika ad
Túžba po živote sa neskončila,
no stratili sme jeho prítomnosť, jeho hlas...
No to, čo sme sa od neho naučili, nikdy nestratíme.
Dňa 30. marca 2022 uplynie 20 rokov, čo nás navždy
opustil manžel, otec, dedko a pradedko

Nedá sa zabudnúť na milovaných,
čo skončili už svoju pozemskú púť.
Dňa 7. februára 2022 uplynulo 6 rokov od chvíle,
keď sme sa rozlúčili s naším manželom, bratom,
otcom a starým otcom

S láskou a úctou spomína manželka
s deťmi a rodinami.

Spomínajú manželka Ľudmila, sestra Oľga a synovia
Július a Dušan s rodinami.

Dňa 3. decembra 2021 sme sa so žiaľom v srdci
navždy rozlúčili s mojím manželom, našim ockom,
dedkom, svokrom, svatkom

Dňa 4. marca 2022 uplynie 10 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, ocko a dedko

ktorý nás navždy opustil 30. novembra 2021
vo veku 84 rokov.
Ďakujeme všetkým za dôstojnú rozlúčku,
prejavenie sústrasti a kvetinové dary.

Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím tichú spomienku.
Spomína manželka Margita
a dcéra Marcela s rodinami.

Rudolf Puk.

Jozefom Kudláčom,

Smútiaca rodina

Dňa 24. januára 2022 uplynul jeden rok, čo nás
navždy opustil náš otec, starý otec a manžel

Ján Greš.

V našich srdciach zostane navždy.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste
nezabudli.
Smútiaca rodina.

Ing. Júliusom Frkáňom.

Ján Turček.

Dňa 23. novembra 2021 sme sa navždy rozlúčili
s našou mamkou, starkou a prastarkou

Máriou Hrkeľovou,

ktorá nás opustila 21. novembra 2021 vo veku
nedožitých 84 rokov.
Ďakujeme pánovi farárovi Štefanovi Vitkovi,
organistovi Petrovi Čapó a vedúcej Pohrebných
a cintorínskych služieb pani Ľubke Jančíkovej
za dôstojnú rozlúčku. Smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym
za účasť na poslednej rozlúčke s našim milovaným

Karolom Berešom,

ktorý nás opustil 31. októbra 2021, vo veku 85 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku chceme poďakovať pánovi
farárovi ThDr. Štefanovi Vitkovi, PhD., organistovi
PhDr. Františkovi Drozdovi, PhD., pani Ľube Jančíkovej
ako aj Pohrebným a cintorínskym službám.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary. Smútiaca rodina.

Dňa 7. februára 2022 si pripomínam
10. výročie smrti môjho manžela

Júliusa Štulajtera.

Vy, ktorí ste ho poznali,
venujte mu prosím tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
a ďakuje manželka Katarína.

Spi ticho, tichúčko, dosnívala si života sen
a cestou bolesti odišla si tam, kde je mier.
Dňa 26. februára 2022 si pripomenieme druhé výročie
čo nás opustila moja milovaná manželka,
mamka a stará mama

Mgr. Mária Ujházyová.
S láskou a úctou spomína manžel,
dcéra a syn s rodinami a priatelia.
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Dňa 19. januára 2022 uplynul rok,
čo nás navždy opustila

Anna Káľavská.

S láskou spomínajú dcéry Jarka a Alenka s rodinami.

Dňa 8. januára 2022 uplynulo 20 rokov od náhlej
smrti nášho manžela, otca, dedka a pradedka

Jána Klembaru,

ktorý nás opustil vo veku 75 rokov.
So spomienkou v srdci ostávajú manželka,
deti, vnuci a pravnuci.

Poďakovanie
Dovoľte mi touto cestou sa poďakovať celému kolektívu pod vedením
pani Fuňovej zo Zariadenia opatrovatelskej služby na ulici kpt. Nálepku
vo Svite za príkladnú starostlivosť o môjho otecka J. Szennasiho
počas jeho pobytu v tomto zariadení. Ďalej sa chcem poďakovať
pani Ľ. Jančíkovej, vedúcej Cintorínskych a pohrebných služieb
za profesionálny prístup pri zorganizovaní poslednej rozlúčky.
S úctou dcéra M. Radušovská
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Rozlúčili sme sa
s významnou
osobnosťou mesta
Mgr. Miroslavom Jurčákom
S ľútosťou Vám oznamujeme, že dňa 31. januára 2022 sme
na poslednej rozlúčke povedali posledné zbohom významnému
Sviťanovi zosnulému Mgr. Miroslavovi Jurčákovi, ktorý nás navždy
opustil 26. januára 2022 vo veku 74 rokov.
Primátorka mesta Svit Ing. Dáša Vojsovičová sa v mene mesta Svit
a všetkých obyvateľov, ktorí ho poznali lúči týmito slovami:

Vážená smútiaca rodina, vážený pán Mgr. Miroslav Jurčák,
v roku 2018 ste pri preberaní ocenenia Cena mesta Svit spomínali
na svoj život. Na život, ktorý ste zasvätili mestu Svit. Dnes, žiaľ, musíme
spomínať už len my.
To všetko, čomu ste sa venovali hovorí samo za seba a predovšetkým to vypovedá o všestrannosti Vašej osoby. Boli ste osobnosť, ktorá
tvorila dejiny nášho mesta a svojou činorodosťou ste boli príkladom
nejednému združeniu či jednotlivcovi. Vzdelaný, kultivovaný, rozhľadený, jazykovo vybavený a vo všetkých verejných funkciách ste si
vybudovali prirodzenú autoritu.
Všetci sme si Vás vážili pre Vašu mimoriadnu vitalitu, energiu
a zapálenosť pre aktivity či už športové, spoločenské ale i veci verejné.
Svoju výnimočnosť ste potvrdzovali nesmierne širokým záberom
pôsobenia.
V redakcii podnikových novín Chemosvitu ste odpracovali 30 rokov
a boli ste spoluzakladateľom našich mestských novín. Do oboch periodík ste aktívne prispievali aj po ukončení aktívnej kariéry. Nemenej
významné je Vaše spoluautorstvo knihy História jednej myšlienky,
ktorá bola vydaná pri príležitosti 80. výročia vzniku mesta Svit.
Práca, tvorivosť a zásluhy boli ocenené aj oficiálne. V roku 2007
udelením Ceny primátora mesta Svit za dlhoročnú verejno-prospešnú
prácu a výchovné aktivity v oblasti mládežníckeho basketbalu. Neskôr,
v roku 2013 ste získali ako člen autorského kolektívu knihy História
jednej myšlienky opäť Cenu primátora za 2. miesto v celoslovenskej
súťaži monografií a odborne kvalitnú propagáciu mesta Svit. V roku
2018 ste získali ocenenie Cena mesta Svit a to za celoživotné tvorivé
výsledky v oblasti verejno-prospešnej činnosti, publicistiky, za aktivity
v oblasti sociálnej vo funkcii predsedu Základnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska.
Entuziazmus a vedomosti sa naplno prejavili na poste tajomníka
a súčasne poslanca Mestského národného výboru Svit, kde
Mgr. Miroslav Jurčák pôsobil od roku 1981 do roku 1986. Táto poslanecká práca, ako ste vtedy povedali, Vám dala veľa pre ďalší rozvoj

myslenia a pôsobenia v živote. Dovolím si spomenúť Vaše slová:
„Mesto Svit je pre mňa veľkou doménou a preto som mu venoval
všetky svoje sily.“
V lete roku 2020, po prvej vlne šírenia korona-vírusu, keď sme sa tešili z rýchleho konca pandémie a konečne mali možnosť sa nadýchnuť
bez rúšok, ste v rozhovore pre mestské noviny vyslovili jednu krásnu
vetu, ktorá môže byť univerzálnym odkazom pre akúkoľvek dobu:
„Verím, že si budeme viac vážiť sami seba, ale i to čo máme a čo nám
naše mesto poskytuje.“
Moje posledné slová magistrovi Miroslavovi Jurčákovi v mene
mesta Svit i v mene našich spoluobčanov by som rada vyjadrila
poďakovaním. Magister Miroslav Jurčák, na Vašu poslednú cestu Vám
posielame veľké ĎAKUJEME ZA VŠETKO, čo ste urobili pre mesto, čo
ste mnohých z nás naučili, akým príkladom ste nám boli. ĎAKUJEME,
NEZABUDNEME!

Posledné zbohom posiela
aj ZO Jednota dôchodcov Slovenska Svit
26. januára 2022 krátka, ale ťažká nemoc zvíťazila nad jedným
z nás, ukončila životnú dráhu človeka, čo ešte chcel a mal pre čo žiť.
Nedožitých 75 rokov...
Mirko, ešte by si urobil tak veľa - pre svojich blízkych, pre priateľov,
pre mesto a aj pre nás seniorov. Práve ľuďom staršieho veku si sa
venoval v poslednom období, 12 rokov si vykonával funkciu predsedu
ZO JDS. Hlavne Tvojou zásluhou sa organizácia rozrastala o ďalších
členov, o tvorivé aktivity na spríjemnenie a zlepšenie života seniorov.
Zachováme si už len milé spomienky na mnohé priateľské stretnutia
s Tebou. Nezabudneme na dôstojné a slávnostné posedenia seniorov
s predstaviteľmi mesta, spojené s odmeňovaním dôchodcov cenou
Senior roka, budeme si pamätať spontánne stretnutia pri studničke,
športové hry s neuveriteľnou atmosférou, zájazdy...
Plní smútku vzdávame úctu Tvojmu plodnému životu a ďakujeme za česť, že sme jeden úsek nášho života prežili s Tebou, v Tvojej
blízkosti, že sme pomáhali plniť Tvoje zámery. Budeme sa snažiť ďalej
pokračovať v tom, čo si už nedokončil.
Česť Tvojej pamiatke, Mirko. Budeš nám chýbať.

cb So žiaľom v srdci oznamujeme, že nás navždy opustili ad
December 2021
Jozef Kudláč
Alexander Pajerchin
Štefan Virostko
Alžbeta Tengyová
Gejza Pap
Mária Pašková
Júlia Špinerová

Mária Dobrovská
Veronika Vadová
Január 2022
Juliana Kránerová
Ján Žilka
Štefan Michalák
Alžbeta Svrbická

František Bangó
Imrich Genčúr
Jana Legutková
Ing. Ľudovít Havran
Elena Maníková
Darina Slaná
Mgr. Miroslav Jurčák

Česť ich pamiatke
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v školskom roku 2022/2023

zapojte sa a tvorte doma a svoje krásne
jarné výtvory môžete doniesť do CVČ
a výťažok z nich podarovať pre tých,
ktorí to potrebujú
viac info v CVČ vo Svite
tel.0905 511 980
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Drahý manžel, ocino a svokor

Martin Majkut

Do tvojich spomienok už sa veľa zmestí,
šťastie i slzy, chvíle bez bolesti.
Prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk,
pokoj do srdca i nejaký ten zisk.
Každý deň začínať s chuťou narodiť sa znova,
dnes k tvojmu sviatku, ťažko hľadať slová.
Sme s tebou všetci, čo ťa máme radi,
na zdravie pripime, nech si večne mladý!
Všetko najlepšie k

90

narodeninám praje

manželka Alžbeta, deti Maťo, Igor, Táňa,
nevesty, vnúčatá a Mirko
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inzercia

Mesto Svit
Centrum voľného času
Mládežnícky parlament
OZ Ako doma
OZ Skauti
Vás pozývajú zapojiť sa do jarného
tvorenia na dobročinný účel

Zo školských lavíc SOŠky...
nám porozprávala, aká je momentálna
situácia v Domove a prejavila veľkú vďaku
za náš príspevok. Pomoc jednému človeku
nemusí znamenať zmenu celého sveta, ale
môže znamenať zmenu sveta pre jedného
človeka.

Koľko lásky sa zmestí
do krabice od topánok?

Červené stužky
Prvý decembrový deň sa niesol v bielo-červenej farbe. Vo vestibule našej školy
sa od rána pripínali červené stužky na biele
tričká, čím sme podporovali deň boja proti
AIDS. I keď sa nás niečo bytostne nedotýka,
netreba pred tým zatvárať oči.

U nás v SOŠke je lásky veľmi veľa. Táto
ušľachtilá aktivita nás ešte viac spojila.
Prehĺbila dobro v srdciach našich žiakov
a pedagógov. Do krabice vložil každý aj
kúsok seba. Pripravené balíčky určite potešili a vyčarili úsmev seniorom v domovoch
dôchodcov.

Mikulášska družina

Projekt „Spolu úspešnejší“

Mikulášske ráno v SOŠke bolo veľmi
akčné a rušné i vtipné, veselé... Mikulášska
družina kontrolovala príchod každého
člena našej školskej rodiny a obdarovala ho
sladkou dobrotou.

Po zverejnení výzvy „ Spolu úspešnejší“
sme ani na chvíľu nezaváhali a s našou
školou sme sa zapojili do tohto programu
doučovania našich žiakov, ktorý prebiehal
od októbra do decembra. Vytvorili sme dve
anglické skupiny, jednu nemeckú a matematickú skupinu. Žiaci si takúto možnosť
doplnenia vedomostí veľmi chvália, radi
sa zúčastňujú týchto zaujímavých hodín,
a preto sme sa rozhodli pokračovať v doučovaní prostredníctvom programu „Spolu
úspešnejší 2.“

Darčeky pre deti
Vianoce - sviatky pokoja, súdržnosti, lásky a štedrosti. Aj vďaka nim sme sa rozhodli
urobiť radosť tým najmenším, ktorí nemajú
toľko šťastia ako my... Pre deti z CSS Domov
pod Tatrami sme pripravili krásne darčeky,
ktoré s láskou a s úsmevom odovzdali žiaci
2.A pracovníčkam domova. Bola to krásna
chvíľa, ktorá nás ešte dlho bude hriať pri
srdci.

Olympiády
Mikulášske balíčky
Opäť po roku sme s veľkou radosťou
odovzdali balíčky plné dobrôt do zariadenia CSS Domov pod Tatrami. Veľmi
vrúcne nás prijala pani Bátorová, ktorá

Počas decembra sme sa zúčastnili on-line školských kôl olympiád v slovenskom,
nemeckom i anglickom jazyku. V poslednom menovanom prebehlo už aj okresné
kolo, na ktorom naša druháčka Veronika
Vantrobová obsadila 3. miesto.

Učitelia piekli zdravotníkom
Krásna aktivita, ktorá si s nadšením
získala aj našu pozornosť. Učitelia Komenského inštitútu sa rozhodli vyzvať všetkých
učiteľov a „vianočne“ poďakovať zdravotníkom a vzdať im úctu. Aj tím učiteliek, učiteľov ale aj kuchárok v ZŠ Komenského sa
rozhodol pripojiť k výzve a upiecť koláčiky

pre lekárov, lekárky, sestry a ošetrovateľov
v najvyššie položenej nemocnici na Slovensku - v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy. Krabičky
s koláčikmi si prevzali oddelenia ARO,
MOM, oddelenie COVID, mikrobiológie
a hrudníkovej chirurgie. Mnohí z nich sú
totiž aj naši rodičia, a tiež by chceli mať

Pribudla nová pravidelná rubrika
Mnoho obyvateľov žiadalo, aby mesto uverejňovalo oznamy o posledných rozlúčkach so zosnulými. Pohrebné a cintorínske služby zareagovali a táto informačná služba je už dostupná na webovom sídle
mesta, v rubrike „Smútočné oznamy“. Donedávna to nebolo možné
kvôli prísnej legislatíve spojenej s ochranou osobných údajov. Vďaka
úprave zákona je táto informačná služba už dostupná a Pohrebné
a cintorínske služby mesta Svit pravidelne uverejňujú túto informáciu
na webovom sídle mesta www.svit.sk, na hlavnej stránke vľavo dole
v rubrike „Smútočné oznamy“. Túto rubriku tiež nájdete v mesačníku
pri spomienkach na zosnulých.
		
red

Súťaž s nami v ESCAPE ROOM
Pre všetkých deviatakov sme na našej
internetovej a FB stránke pripravili súťaž
v podobe hry ESCAPE ROOM, v ktorej
musia splniť niekoľko zaujímavých úloh,
aby získali „kľúče“ od budovy našej školy.
Ich aktivita bude ocenená pri prijímacích
skúškach do prvého ročníka a zároveň
bude zaradený do žrebovania o vecné ceny,
ktoré sa uskutoční v apríli.
Žiaci SOŠP J. A. Baťu Svit
krásne Vianoce, no pre plné nemocnice nemajú čas na ich prípravu. Prijali to nadšene
a s dojatím... Ale dojatí sme aj my... Sme
hrdí a vďační za to, čo pre nás robíte. Stará
múdrosť hovorí, že je jedno väčšie šťastie
ako byť obdarovaný, je vedieť darovať...
V správnej chvíli. Ďakujeme vám milí zdravotníci za starostlivosť a obetavosť.
Mgr. Milena Valčáková

Na základe schváleného projektu MPSVR SR „Doma je doma II.“,
ponúkame pre občanov mesta
Svit opatrovateľskú službu
v domácnosti - v byte,
v dome klienta v trvaní 4 hod.
a viac. Opatrovateľka vykoná upratovanie, dohľad, hygienu, nákupy,
sprievod k lekárovi a iné.

Cenník a kontakt: https://opatera.webnode.sk/
Tel. 0948/ 619 739, 0905/742 400, www.familiaris.sk
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ZŠ Komenského
nezaspala na vavrínoch

Učitelia a učiteľky Základnej školy Komenského vo Svite sú dennodenne svedkami toho,
že osobnostný ani profesionálny rozvoj nikdy nekončí. Počas výkonu učiteľského povolania
je potrebné stotožniť sa s tým, že vzdelávanie je celoživotný proces.

Posledné roky v znamení pandémie koronavírusu v tomto ohľade neboli jednoduché ani pre
pedagógov. Rovnako ako žiakom, aj im chýbala
socializácia a možnosti stretávať a rozvíjať sa.
Kultúra a klíma školy, ktorú citeľne ovplyvňujú aj
vzájomné vzťahy v rámci pedagogického zboru,
už opäť potrebovala urobiť krok vpred. Začiatkom januára tohto roka preto učiteľský zbor
ZŠ Komenského využil príležitosť a rozhodol sa
upevniť vnútorné vzťahy aj prostredníctvom
spoločného vzdelávania a teambuildingu, ktoré
pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci
absolvovali v Štrbe. Skúsenejší pedagógovia sa
s tými menej skúsenými navzájom inšpirovali vo
viacerých oblastiach a všetci si spoločne rozšírili
svoje učiteľské portfólio. Medzi témy seminárov,
ktoré viedli niektoré z pedagogičiek, patril napríklad rozvoj čitateľskej gramotnosti a motivácia
detí k čítaniu, outdoorové vyučovanie, medzipredmetové vzťahy a prepájanie učiva na prvom
a druhom stupni či zvyšovanie efektivity práce
učiteľov prostredníctvom spoznávania a ovládania nových funkcií v programe EduPage.
ZŠ Komenského sa dlhodobo zameriava na moderné a inovatívne
prístupy k vyučovaniu, pričom nezabúda ani na rast svojich zamestnancov, pretože kultivácia osobností a vedomostí učiteľov je dôležitým
článkom v procese rozvoja nielen samotnej základnej školy, ale aj
celého slovenského školstva. 		
Mgr. Lenka Mužilová

Netradičná putovná výstava

„Po 2. svetovej vojne“
v našom meste

Mesto Svit pri príležitosti 77. výročia oslobodenia
mesta zrealizovalo netradičnú výstavu, ktorá bola venovaná tým, ktorí prežili 2. svetovú vojnu, holokaust,
Slovenskú ľudácku republiku, tým, ktorí prežili
perzekúciu počas komunistického režimu a ktorí boli
súčasťou pádu režimu počas Nežnej revolúcie.

Vďaka za podnetnú výstavu
Chceli by sme poďakovať mestu Svit za zorganizovanie výstavy
s názvom „Po II. svetovej vojne“. Táto putovná exteriérová výstava
pripravená občianskym združením Post bellum zachytáva na
15 paneloch životné príbehy preživších II. svetovú vojnu, holokaust
i prenasledovanie počas minulého režimu. Približuje tak návštevníkom tzv. „veľké dejiny“ pomocou osudov konkrétnych osôb a tak
ich „poľudšťuje“.
Ďakujeme a jej vzhliadnutie odporúčame všetkým občanom
nášho mesta.
Žiaci 9. B triedy ZŠ Komenského Svit
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Cieľom exteriérovej výstavy bolo pripomínať všetkým, aby sa na
skutočné príbehy nezabúdalo. Umožňovala občanom, aby sa začítali do príbehov 20. storočia a rozšírili svoje poznanie o nedávnej
minulosti.
Putovnú výstavu s názvom „Po II. svetovej vojne“, ktorá bola
umiestnená v parku pri Pamätníku padlým hrdinom, ste si mohli
pozrieť v období od 18. januára do 2. februára 2022.
Expozícia zachytila formou krátkych citátov príbehy ľudí, ktorí
sa stali hrdinami pamäti nášho národa počas druhej svetovej vojny.
Na štyroch veľkoplošných panelových vežiach ste si mohli pozrieť
a prečítať príbehy 15 ľudí, ktorí prežili 2. svetovú vojnu. Thomas
Mann povedal, že kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť.
Preto je dôležité, obzvlášť v dnešnej dobe plnej konšpirácií a populizmu, pripomenúť si minulosť a poučiť sa z nej. Veríme, že k tomu
čiastočne prispela aj táto výstava.
Autorom portrétov je fotograf Tomáš Halász a autorom titulnej
grafiky „Bojovník proti fašizmu“ je Matúš Maťátko. Výstava bola
realizovaná v spolupráci s občianskym združením POST BELLUM SK
Bratislava.
Mesto Svit sa tak zaradilo k plejáde slovenských miest, v ktorých
sa výstava uskutočnila.			
Mária Jalovičiarová
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PROGRAM MESTA SVIT

MAREC 2022
3. marec / štvrtok / 18.00
Divadelná sála Domu kultúry vo Svite

FILM NA PLÁTNE / HORE ZA LÁSKOU
KOMÉDIA / FR / 118 ´

Romantická komédia o tom, že láska nepozná hranice
a v prípade 1,5 metrového Jeana Dujardina - ani výšku. Diane
(Virginie Efira) je krásna žena, pracuje v renomovanej právnickej firme, má zmysel pre humor - je jednoducho ženou za ktorou sa otočí každý chlap. Diane však práve prešla nešťastným
manželstvom končiacim rozvodom, ale je znova pripravená
nájsť muža svojich snov. Existuje však niečo také ako náhoda
alebo osud? Asi nie! Ako to už ale býva, predstavy sú niekedy
lepšie než skutočnosť a Dianu čaká stretnutie.
Vstupné: 3 €
Predpredaj: 30 min. pred premietaním v Dome kultúry

4. marec / piatok / 14.00 - 17.00
Centrum voľného času vo Svite

JARNÉ TVORIVÉ DIELNE V CVČ

Centrum voľného času Vás pozýva na jarné tvorivé dielne zamerané na šitie dekoratívnych veľkonočných výrobkov.
Info: 0907 941 246

13. marec / nedeľa / 14.30
Divadelná sála Domu kultúry vo Svite

kariéry, ale komplikuje sa jej vzťah s priateľom - muzikantom.
A chlapi z horskej služby sú vždy pripravení pomôcť. Kde inde
by sa mohli všetky príbehy pretnúť a vyriešiť ako v zasneženom
Špindli?
Vstupné: 3 €
Predpredaj: 30 min. pred premietaním v Dome kultúry

27. marec / nedeľa / 14.30
Divadelná sála Domu kultúry vo Svite

STARÁ DIEVKA A ČERT

DIVADLO NA PREDMESTÍ SNV

Divadlo na Predmestí a Divadlo Anička uvádzajú veselú rozprávku Stará dievka a Čert. Príďte sa pozrieť na veselé a netradičné spracovanie Dobšinského rozprávky, ktoré vôbec nebude strašidelné.
Vstupné: 1,50 €
Predpredaj: 30 min. pred predstavením v Dome kultúry

1. - 31. marec / denne 10.00 - 18.00 mimo stredy
Mestská knižnica Svit

VLADIMÍR JANKŮ / VÝBER Z TVORBY

Mestská knižnica Vás pozýva na výstavu fotografií z tvorby
Vladimíra Janků.

O STATOČNOM KRAJČÍROVI
DIVADLO CILILING PREŠOV

Rozprávkový svet plný zábavy a dobrodružstiev, kde dobro
vždy zvíťazí a zlo nezostane nepotrestané. Veselý príbeh krajčírskeho majstra, ktorý „iba raz čapil, sedem ich zabil“. O tom,
ako starý krajčír bojoval s obrom, premohol roj múch či vychovával svojho učňa sa dozviete v našej rozprávke o Statočnom
krajčírovi.
Vstupné: 1,50 €
Predpredaj: 30 min. pred predstavením v Dome kultúry

17. marec / štvrtok / 9.30 – 11.30
Centrum voľného času vo Svite

VYROB SI SVOJU
VEĽKONOČNÚ KRASLICU

Centrum voľného času Vás pozýva na tvorivú dielňu zameranú
na výrobu veľkonočných kraslíc rôznymi technikami.
Info: 0907 941 246

PRIPRAVUJEME NA APRÍL:
22. apríl / piatok / 19.00
Divadelná sála Domu kultúry vo Svite

LENKA FILIPOVÁ
SO SPRIEVODNOU SKUPINOU

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. Spoločne ponúknu úpravy klasických skladieb, najznámejšie speváčkine hity
a aj skladby z najnovšieho albumu Oppidum.
Vstupné: 20 €
Predpredaj: http://www.kultura.svit.sk a na t.č. 0908 406 147

Zmena programu vyhradená!

17. marec / štvrtok / 18.00
Divadelná sála Domu kultúry vo Svite

FILM NA PLÁTNE / ŠPINDL 2
KOMÉDIA / ČR / 107 ´

Silvia je úspešná lekárka a verí, že konečne našla recept aj na
šťastný vzťah. Renáta je manželka známeho spisovateľa, vo
svojich kruhoch dodáva ďalším ženám odvahu a silu k lepšiemu životu, ale v jej vlastnom živote jeden osudový prvok chýba.
Herečka a tanečnica Eliška stojí na začiatku dobre rozbehnutej

INFORMÁCIE:

Podujatia v mesiaci marec 2022 budú realizované v súlade
s opatreniami platnými pre obdobie uskutočnenia podujatia,
v režime OP (očkovaný - prekonaný). Vstup na podujatie bude
možný len s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom
FFP2. Info : t. č. 052/787 51 14, 0908 406 147.
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O klzisko vo Svite sa aj tento rok
postarala partia dobrovoľníkov

Samotnému spusteniu prevádzky predchádzalo zabezpečenie niekoľkých činností, ktoré
vedenie mesta realizovalo v snahe podporiť prevádzku ľadovej plochy. Ako prvé požiadalo
vlastníka pozemku o prenájom, zabezpečilo zhodnotenie technického stavu a nutné drobné
opravy, následne odkomunikovalo s PVPS, a.s. povolenie na použitie vody na polievanie
z hydrantu a tiež zakúpilo potrebné náradie na údržbu klziska.
Keďže po dobrej skúsenosti z uplynulého
roku, kedy dobrovoľne zabezpečoval prípravu
a údržbu športoviska Róbert Valčák, člen
Mládežníckeho parlamentu pri CVČ, mesto
i tento rok uvítalo a potešilo sa jeho opätovnej
iniciatíve s predpokladom, že sa k nemu pridajú a pomôžu aj ďalší dobrovoľníci.
Dopĺňa primátorka Ing. Dáša Vojsovičová:
„Vzorom alebo potvrdením toho, ako môže
fungovať dobre a kvalitne dobrovoľnícka
činnosť a komunitná súdržnosť je napríklad
prevádzkovanie klziska v časti Pod Skalkou.
Tam sa zapojili rodičia detí, mladí, študenti
i hokejisti. Dohodli si pravidlá používania
i údržby, ktoré následne aj dodržiavajú, za čo
im pekne ďakujem a obdivujem ich. Žiaľ, tu vo
Svite je to asi inak, tu to nezafungovalo... Samozrejme moja vďaka a úcta patrí aj Robkovi
Valčákovi a jeho pomocníkom pánovi Dluhému, Niedobovi, Maťašovskému a Boriskovi
Maťašovskému, ktorí urobili kus dobrej roboty
v prospech mnohých.“
Snahou mesta do budúcnosti je mať takéto
športovisko, ak majiteľ pozemku bude aj naďalej súhlasiť s prenájmom. Zámerom je ale nájsť
nový priestor a získať finančné zdroje na umelú chladenú plochu.
Daniela Virostko

Pohľad Dobrovoľníka
Pred štyrmi rokmi sme sa rozhodli postarať o to, aby vo Svite opäť ožilo klzisko pri
Mladosti. Darilo sa nám to celé štyri zimy.
Tejto zimy sme s úpravou ľadu začali 15. decembra. Mojím cieľom bolo, aby čo najviac
detí aj v tejto športu neprajnej dobe mohlo
tráviť viac času na čerstvom vzduchu.
Štvrtý rok mi s klziskom pravidelne pomáhali traja páni v zastúpení pracujúci Ján,
dôchodca Ján a mladý nadšenec - žiak základnej školy Boris (10 rokov). Tohto roku sa
k nám pridali aj ďalší dva pracujúci páni. Pri
úprave klziska sme bez nároku na odmenu
strávili spolu cca 40 hodín. Robili sme to ale

s radosťou. Dňa
22. januára 2022
sme sa rozhodli
s úpravou ľadu
skončiť z dôvodu, ktorý nás veľmi mrzí. Ľudí
som pravidelne informoval v našej skupine
na sociálnej sieti a žiadal o pomoc, avšak
pomôcť nám prišlo minimum ľudí. Len
tí, ktorí klzisko niekedy upravovali, vedia,
koľko je to práce. Vyhádzať sneh z tak veľkej
plochy, urovnať povrch, napojiť hadice na
hydrant...
Ale ani tak sme sa nevzdávali. Definitívne rozhodnutie, že naše večerné úpravy
ľadu ukončíme padlo až vtedy, keď ani po
našich opakovaných upozorneniach detí

Severská chôdza so špeciálnymi palicami
Pravidelné kurzy opäť aj vo vašom meste SVIT
l je najzdravšia a najrýchlejšie sa rozvíjajúca

a dospelých sa nedodržiaval rozpis návštevnosti a to zo strany tých, ktorí tam chodili
hrávať hokej. Priestor v rozpise sme dali aj
hokejistom. Opakovane však boli ohrozované malé deti v čase, kedy tam bolo hokej
hráť zakázané. Ľad sme pripravovali hlavne
pre korčuliarov. Je nám to ľúto, ale pokiaľ sa
nebudú dodržiavať pravidlá, nie je možné
v našej práci ďalej pokračovať. Klzisko bolo
upravované a prevádzka bola schválená
vedením Mesta Svit.
Za tím dobrovoľníkov Róbert Valčák

Nordic walking

Minikurz : Svit, sobota 19. 3., 13,00 -16,00

Teší sa na Vás Michal Šerfel certifikovaný inštruktor NW
Tel.: 0903 628 884 l E-mail: mich.serfel@gmail.com l https://snwa.sk/podujatia/kategoria/strba/
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inzercia

ozdravno - športová pohybová aktivita na svete
Tréning: Svit, nedeľa 3. 4., 13,00 -15,00
l NW zahŕňa pohyb viac ako 90% svalov
Minikurz : Svit, sobota 9. 4., 13,00 -16,00
l NW pre každého, kto sa chce hýbať na
Minikurz : Svit, sobota 16. 4., 9,00-12,00
čerstvom vzduchu počas celého roka
l Bezpečná jednoduchá, efektívna a zábavná
Základný Kurz: Svit, sobota 16. 4., 9,00-14,30
cesta ku zdokonalenie kondície so zdravotnými
Tréning: Svit, nedeľa 1. 5., 13,00-15,00
benefitmi
Tréning: Svit, nedeľa 29. 5., 10,00-12,00
l Vhodná pre ľudí vyššieho veku aj so zdravotným
obmedzením i pre aktívnych športovcov
Tréning: Svit, nedeľa 26. 6., 13,00-15,00

Mestská hromadná doprava vo Svite
má po rokoch nového prevádzkovateľa
Mesto Svit je jednou z mála samospráv porovnateľnej veľkosti, ktorá zabezpečuje pre svojich obyvateľov
prevádzku mestskej hromadnej dopravy. Vedenie mesta si uvedomuje potrebu tejto služby, ktorá slúži či už
občanom vo vyššom veku, školákom, ale i tým, ktorí nedisponujú vlastným automobilom, alebo využívajú
MHD na prepravu do zamestnania. Preto mestskú autobusovú prepravu nielen zabezpečuje a chce podporovať i naďalej, ale ju i dotuje z vlastnej pokladnice, keďže jej prevádzka nie je samostatne rentabilná.
Na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva bola
vyhlásená verejná obchodná súťaž na prevádzkovateľa miestnej
MHD. Vyhlásenie tejto súťaže sa uskutočnilo v zmysle Nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (č. 1370/2007), ktoré ustanovuje
obmedzenie doby platnosti zmlúv o službách vo verejnom záujme
na desať rokov pre autokarové a autobusové služby. Cieľom vedenia mesta pri tom bolo v rámci súťaže zabezpečiť nielen nižšiu
cenu prevádzky, ale zároveň zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb
MHD a zapracovať požiadavky obyvateľov, ktoré vzišli z verejného
prieskumu z jesene tohto roku.
Doterajším prevádzkovateľom MHD vo Svite bola dlhoročne
SAD Poprad, a. s., ktorá mestu už na jar tohto roku, pred vyhlásením
verejnej obchodnej súťaže, avizovala nárast cien na nasledujúce
obdobie a nebola prístupná požiadavkám mesta na zapracovanie
zmien.

Víťazom sa stal miestny prepravca
Verejná obchodná súťaž bola úspešná a jej víťazom sa stal
lokálny prepravca spoločnosť Brynczka, s.r.o. , ktorý svoju činnosť
kontinuálne začal 1. januára 2022 na obdobie 5 rokov. Vysúťažená

cena za prepravné služby tohto prepravcu, vrátane zapracovania
požadovaných zmien zo strany mesta, je 377 531 eur vrátane DPH
na celé zmluvné obdobie (5 rokov).
Obyvatelia mesta zmenou od 1. januára 2022 získali aj nové
trasovanie liniek v časti Pod Skalkou. Na základe požiadaviek
obyvateľov každý spoj v oboch smeroch premáva cez ulice Horskú
a Skalnú (cez kopec). Pôvodne premávali cez ulicu Terasovú. Ďalej
došlo k zahusteniu počtu spojov v dopoludňajších hodinách.
V rokovaní je ešte pridanie nového spoja o 20.00 h do časti Pod
Skalkou a predĺženie prepravnej trasy k lokalite kostolov.
Ako darček pre obyvateľov vedenie mesta pripravilo cestovné
ZDARMA na prvé dva mesiace roku 2022, teda do konca februára.
Týmto krokom chce mesto zatraktívniť službu hromadnej dopravy
pre obyvateľov, ktorí by takýto spôsob prepravy bežne nevyužívali
a motivovať ich k využívaniu služby.
Uzatvára primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová: „Verím a prajem
si, aby nový prepravca naplnil očakávania zlepšenia kvality prepravy
mestskou verejnou dopravou k spokojnosti našich obyvateľov
a linky MHD budú viac využívané, ako doteraz.“
Daniela Virostko

Ponuka pravidelných športových stretnutí pre predškolákov
Mládežnícky hokejbalový klub MHbKLordsBall Svit, v súvislosti s zrealizovaným projektom „Najmladší v pohybe“ v spolupráci s miestnymi materskými školami, pozýva zapojených predškolákov na hokejbalové tréningy určené chlapcom a dievčatám vo veku 4 - 6 rokov.
Športové stretnutia s deťmi predškolského veku sa uskutočnia v spolupráci so Strednou odbornou školou polytechnickou J. A. Baťu Svit
v priestoroch telocvične SOŠP vo Svite od 10. februára, pravidelne každý štvrtok v čase od 16.00 – 17.30 h. Bližšie informácie Vám radi
poskytneme na: lords.ball.svit@gmail.com, 0911 448 709, alebo na Fb: HokejbalTob Svit. 			
PhDr. Ladislav Kalasz
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„Medveďom“ by nemalo ujsť Play Off
Nový rok odštartovali basketbalisti Iskry Svit zmenami v družstve a tiež nabitým programom zápasov.
V závere ich však pribrzdil strašiak dnešných dní - koronavírus. Po zmene na pozícii hlavného trénera prišlo
aj k niekoľkým hráčskym rošádam. K družstvu sa pripojila dvojica Balkáncov - Petar Perič a Nedim Mustafica.
Prvý menovaný prišiel na post rozohrávača, druhý vystužil
priestor pod košom. „Máme problémy na doskokoch, preto sme
museli reagovať. Je to skúsený hráč, ktorý si myslím, že nám
prinesie to, čo potrebujeme. Dobre bráni, čo jeden z dôvodov jeho
angažovania,“ prezradil pri príchode Mustaficu tréner Luka Bujas.
K tomu všetkému sa pridal aj jeden odchod, žlto-modrý dres si
vyzliekol Garius Holloman.
Výsledky tímu stále nie sú ideálne. Na úvod roka 2022 prišla
prehra vo východniarskom derby so Spišskými Rytiermi (80:99).
„Žiaľ, prehrali sme, čo nikdy nebýva príjemné. Hostia trafili priveľa
otvorených striel. Prvý polčas bol ešte okej, ale jednoznačne musíme zapracovať na obrane, čo musí byť našou základnou prioritou,
pretože defenzíva je naozaj zlá. Naopak, ofenzívne nám to celkom
ide, ale súper nám nasúkal veľmi veľa bodov, takže zvíťazil s komfortným náskokom,“ hovoril po zápase Perič.
Defenzíva je aktuálne najväčším problémom Iskry, od súperov
inkasujú priveľké množstvo bodov. Radosť z víťazstva prišla v polovici mesiaca vo „štvorbodovom“ zápase s Interom Bratislava (82:72).
„Na začiatku som to vnímal ako zázrak, lebo už dlho sa hralo bez
divákov, takže s nimi to bolo veľmi príjemné a dúfam, že budeme naďalej hrať s ich podporou a bude ich viac a viac. Rozhodla
defenzíva. My totiž v každom zápase dáme okolo 85 bodov, čo nie
je málo, ale na víťazstvá potrebujeme aj niečo ubrániť. V úvode
nám to príliš nešlo, ale do polčasu sme sa dotiahli, pridali sme
tvrdú obranu a určite má účinok aj podpora fanúšikov,“ vyjadril sa
rozohrávač Saša Avramovič.

Do Iskra arény sa po takmer dvoch mesiacoch mohli vrátiť
fanúšikovia, aj keď v obmedzenom počte. Do konca mesiaca však
nemali moc dôvodov na radosť. Postupne prišli prehry v Komárne
(79:94), s Lučencom (86:91) a v Prievidzi (56:69). „Z našej strany,
to určite nie je, že sklamanie, ani neviem ako to nazvať. 56 bodov,
jednoducho, to sa ani nedá nazvať. V histórii basketbalu asi nikto
nedal 56 bodov, tak sa nedá vyhrať. To, čo sme si povedali v obrane,
sme nerobili. A útok, ani neviem, čo k tomu dodať. Už druhý zápas
sme strelecky úplne odišli trojkovo. Mali sme jednu premenenú
strelu za tri body, minulý zápas tri z asi dvadsiatich piatich pokusov.
Na tom horíme a nedodržujeme to, ako by sme mali hrať - jednoduchý štýl basketbalu. A robíme jednoduché chyby, čo Prievidza
využila, dala jednoduché koše,“ obzrel sa za stretnutím v Prievidzi
Stanislav Baldovský.
Nielen návrat fanúšikov, ale aj reštart súťaží. Palubovka vo
Svite sa opäť výrazne rozozvučala. „Béčko“ v prvej lige pri návrate
deklasovalo Levoču 102:61. Na konci mesiaca však prišla vynútená
stopka v dôsledku pozitívnych prípadov na koronavírus.
Mužov čakal vo februári nabitý program zápasov, predstavili
sa vo štvrťfinále Slovenského pohára a tiež dobiehali ligové resty.
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: Daniel Faix
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