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Laudamus v Taliansku

V dňoch 17. 9. - 23. 9. 2018 absolvoval Miešaný spevácky zbor Laudamus
zo Svitu zájazd a koncertné turné. Spolu s ďalšími členmi početnej
slovenskej výpravy zo Svitu a okolia poznávali krásu a kultúru Talianska.
V pondelok sme zahájili našu cestu vo
Svite a nočnou jazdou sme sa presunuli
do Ríma. Počas dvoch dní v Ríme sme mali
možnosť nielen prezrieť si pamiatky mesta
a hlavné rímske baziliky, ale v každej z bazilík sa zbor predstavil aj krátkym speváckym vystúpením. V priebehu chvíľky sme
sa tešili poslucháčom z celého sveta, ktorí
boli práve prítomní v bazilike. Nášho sprievodcu zahrnuli množstvom otázok o meste
a krajine pôsobenia telesa. Radosť zo spevu neutíchala ani v meste a dokonca ani
v metre Ríma, či už to boli pohyblivé schody alebo samotné vozne rímskeho metra.
Aj tam sa prezentovala krása zborového
spevu spolu s našou slovenskou vlajkou.
Zájazd pokračoval vo štvrtok presunom do Neapola. Hlavným cieľom bol
spoločný výstup na sopku Vezuv, kde
na vrchole pri kráteri opäť zaznel zborový spev. Turistovi sa pri výstupe na sopku ponúka prekrásny výhľad na Neapol
a neapolský záliv. Plní emócií a zážitkov
sme sa presunuli do mesta Pompeje, ktoré
je známou bohatou archeologickou lokalitou na mieste niekdajšieho mesta. Práve
24. augusta roku 79 pred Kristom mesto
zasiahla, čiastočne zničila a pochovala pod
4 až 6 metrovou vrstvou popola a pemzy
erupcia sopky Vezuv. V amfiteátri veľkého divadla sa opäť niesli tóny zborového
spevu v podaní nášho zboru Laudamus.
Akusticky úžasne premyslený priestor dovolil, aby aj ten najvzdialenejší poslucháč
v poslednom hornom rade amfiteátra mohol počuť aj tie najväčšie pianissimá zboru, bez použitia akýchkoľvek novodobých
elektronických zariadení.
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Po návšteve mesta Pompeje sa zájazd
premiestnil od Tyrrhénskeho mora k moru
Jadranskému, do mestečka San Giovanni Rotondo. Tu nás nasledujúci deň naši
sprievodcovia oboznámili s kláštorom,
bazilikou a nemocnicou, kde pôsobil známy kňaz, stigmatik a svätec páter Pio. Svätá omša, spolu so slovenskou skupinou
z Oravy, bola na mieste uloženia ostatkov
svätca. Aj v tomto sakrálnom priestore zazneli duchovné spevy nášho zboru.
Nasledovala krátka zastávka v meste Monte Sant´Angelo. Pred odchodom

domov na Slovensko sme v sobotu absolvovali krásny duchovný a umelecký
program. Slovenská výprava sa cestou do
partnerského mesta Svitu - San Lorenzo
in Campo zastavila na prekrásnom pútnickom mieste Loreto. Ročne ho navštívia
tri milióny pútnikov z celého sveta. Je tiež
preslávený kamenným domčekom, ktorý
je vlastne Nazaretským domčekom Svätej
rodiny, prevezeným z Palestíny. Prekrásne zdobený chrám je, tak ako ho nazval
sv. Ján Pavol II. - „srdcom kresťanskej mariánskej úcty“. Loreto je taktiež známe každoročne organizovaným celosvetovým
súťažným festivalom speváckych zborov.
Akustika chrámu bola v skutku prekrásna.
Harmónia hlasov nášho zboru naplnila
priestor loretánskej baziliky a vo všetkých
prítomných zanechala hlboký duchovný
a umelecký zážitok.

Odmenili nás aj potleskom v stoji
Sobota 22. septembra bola pre zbor
slávnostne koncertná. V partnerskom
meste San Lorenzo in Campo nás privítala zástupkyňa mesta Antonella Ghiani
a zbor absolvoval generálku v prekrásnej
historickej bazilike Abbazia Benedittina.
Koncertu predchádzala svätá omša, ktorú
celebrovali slovenskí a talianski kňazi za
hudobného doprovodu zboru Laudamus.
O 18.00 hod. začal spoločný koncert speváckych zborov Jubilate zo San Lorenzo
in Campo a Laudamus zo Svitu. Koncert
otvoril domáci spevácky zbor a uviedol
skladby svetových skladateľov sakrálnej
hudby. Nasledovalo vystúpenie Miešaného speváckeho zboru Laudamus, ktorý
vo vlastnej premiére uviedol Mozartovu
Missabrevis KV 65 s organovým sprievodom. Skladba je známa tým, že skladateľ

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

Mikulášska kvapka.
Odber sa uskutoční
vo štvrtok 13. 12. 2018 od 8.00 do 11.00 hod.
v budove Mestského úradu Svit - na prízemí v CVČ.
Keďže sa odber uskutoční v dopoludňajších hodinách,
prosíme darcov, aby v ten deň konzumovali
len ľahké jedlá a neužívali alkohol.
Krv je nenahraditeľný liek a dá sa získať len vďaka dobrovoľným
darcom. Je stále potrebná a nenahraditeľná, preto príďte podporiť
túto predvianočnú akciu, pretože darcov a krvi nikdy nie je dosť.
Ďakujeme.

Mária Zentková
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ju skomponoval ako 13-ročný. Laudamus
potom uviedol skladby acapella s organovým sprievodom od svetových hudobných skladateľov od renesancie až po súčasnosť. Vysoká interpretačná vyspelosť
telesa zo Svitu sa okamžite premietla aj do
emócií početnej poslucháčskej verejnosti. Obe spevácke telesá boli niekoľkokrát
ocenené „standing ovation“ - potleskom
v stoji, čím sme na najvyššej úrovni prezentovali nielen naše podtatranské mesto
Svit, ale aj Slovensko. Koncertu sa zúčastnili najvyšší predstavitelia mesta San Lorenzo in Campo na čele s primátorom
Davide Dellonti, ktorý v obsiahlom závere poďakoval všetkým účinkujúcim za
krásny umelecký a duchovný zážitok. Za
mesto Svit sa stretnutia zúčastnil poslanec Mestského zastupiteľstva a manažér
zboru Laudamus František Drozd, ktorý
odovzdal vecné dary a ďakovný list primátora mesta Svit.

Poďakovanie
Zo srdca ďakujeme primátorovi mesta
Svit Miroslavovi Škvarekovi a Mestu Svit
za podporu v akejkoľvek podobe, primátorovi mesta San Lorenzo in Campo Davide
Dellonti a vedeniu mesta za pohostinnosť,
ústretovosť a povzbudivé slová. Poďakovanie patrí aj našim sprievodcom Antonovi Hudákovi, Františkovi Drozdovi, vďaka ktorým sme veľa videli a vďaka Bohu,
šťastne sme opäť doma.
Všetkým spevákom Miešaného speváckeho zboru Laudamus za neutíchajúcu snahu, zaangažovanosť, pracovitosť
a hlavne nezištnosť v konaní dobra. Tie
stovky hodín nácviku prinášajú aj bohaté
ovocie, ktoré sme odovzdali všetkým tým,
ktorí nás počúvali. Sami sebe a poslucháčom sme umožnili spoznávať samotného
Boha cez krásu duchovnej hudby, ktorí ju
prijímajú s otvoreným srdcom. P. Čapó

Primátor osobne
zablahoželal jubilantom
Október je mesiac s krásnym prívlastkom - je to Mesiac úcty k starším.
Úcty k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie a ktorí sa každý
deň vzdávali radostí života, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Mesiac
úcty k našim otcom, mamám, starým otcom, starým mamám...
V stredu 17. októbra prijal primátor mesta Miroslav Škvarek občanov, ktorí sa v uplynulom druhom a treťom tohtoročnom štvrťroku dožili životných jubileí. Zaželal im veľa
zdravia, lásky a spokojnosti. V ten istý deň odovzdal aj ocenenia pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším Michalovi Želonkovi, Ondrej Legátovi, Jane Smudovej, Márii Koreňovej,
Jozefíne Sokolovej, Jánovi Eštvánikovi a Jánovi Šestákovi, ktorých na ocenenie navrhli
kluby a organizácie združujúce seniorov, ktoré pôsobia v meste. Primátor im poďakoval
za všetko, čo doposiaľ v prospech mesta a jeho obyvateľov urobili. Všetci spoločne prežili
príjemné chvíle aj vďaka vystúpeniu žiakov zo ZUŠ pri SŠ Mierová vo Svite. Veríme, že
prežité popoludnie ostane radostnou a milou spomienkou všetkých zúčastnených.
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zorganizovalo mesto v spolupráci s Prešovským
samosprávnym krajom a Podtatranským osvetovým strediskom v poslednú októbrovú
nedeľu aj kultúrne podujatie pre seniorov pod názvom Talenty jesene, kde vystúpili Podtatranskí Alexandrovci, Folklórny súbor Jadlovec z Margecian a profesionálny Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS) z Prešova. Lístky, ktoré návštevníci dostali pri vstupe,
boli zlosovateľné a v tombole na konci podujatia primátor vyžreboval aj piatich výhercov
krásnych cien.								 -redROČNÍK XVII - NOVEMBER 2018

Pár slov primátora
Zaujalo ma zamyslenie nad
jeseňou môjho priateľa Petra
Tomečka.

Farebná jeseň
je umenie prírody
Človek rastie, vyvíja sa, získava
na poznaní aj sebavedomí. Prírodné
procesy okolo seba ovplyvniť nevie.
Vymyslieť jeseň nevie. Ak sa chceme
riadiť počasím, hovorí sa, že človek
v živote nezažije dve rovnaké. Naši
predkovia poznali prostredie pozorovaním zvierat, rastlín a prírodných
úkazov. Opakovaným spoznávaním
vytvorili zvyky a z nich tradície. Tie boli
uctievaním prírody, predkov a nadprirodzených síl. Všetko to malo kľúčový
vplyv na ich životy.
Do tohto prostredia si premietam
náš moderný život. Všetko je v sieti,
život je naplánovaný, zdroje sú spočítané. Všetko potrebné si vyhľadáme. Na všetko máme názor, ak nie,
tak aspoň aplikácie. Ak sa izolujeme,
hovoríme tomu súkromie. Proti konsenzu skupiny máme slobodu. Máme
zodpovednosť za dodržiavanie pravidiel, ale vlastný život je mimo hry. Ak
niečo nevychádza, odhalíme vinníka.
Netrpezlivo očakávame, že sa druhý
zachová podľa našich predstáv. Život
plný pocitov falošnej istoty.
Niečo v tých odkazoch minulosti predsa ostalo. Prečo hľadať všetko
odznova, skúšať to na vlastnej koži.
Ľudové tradície sú plné mágie a zvyklostí. Ale čo je ich skutočným odkazom? Prijímať život s pokorou a tešiť sa
s tým čo mám, koho mám okolo seba.
Vedieť tolerovať potreby a očakávania
druhých, aby sme dokázali spojiť sily
v záujme cieľa. Vedieť odpúšťať, nenosiť v sebe krivdy a nejednať pod ich
vplyvom. Robiť veci s láskou, nezištne a naplno. Dokázať sa prispôsobiť.
Z každého trošku, naplniť život farbami, tak ako jeseň farbí všetko okolo
nás. A vedieť sa z toho tešiť, práve tu
a práve teraz.
S pozdravom
Peter Tomečko

3

ZO ŽIVOTA V MESTE
ktoré sprevádzajú človeka po celý život
a stať sa dámou a gentlemanom, ktorí sa
vedia v spoločnosti kultúrne správať.

Aké tance sa môžete naučiť?

Spoločenský tanec

je základ kultúrneho vzdelania
Položme si otázku - koľko času týždenne venujeme svojmu najbližšiemu človeku, s ktorým tvoríme manželský pár alebo máme priateľský
vzťah? Myslím, že odpovede by boli veľmi rozdielne, ale nikdy nie je
neskoro zmeniť to a potešiť srdce svojej blízkej osoby alebo kamaráta.
Žijeme dobu hmotných statkov. Ženieme sa za každodennými povinnosťami, ktoré nám život prináša a načasuje
lepšie ako hollywoodský režisér, snažiaci
sa natočiť úspešný veľkofilm. Každý dobre vieme, že okrem zdravia, šťastia a lásky
potrebujeme aj tú trošku peňazí, ktoré
nám pomôžu prejsť životom so vztýčenou hlavou. Mnohokrát ale zabúdame

na ľudské vlastnosti, akými sú tolerancia
a úcta človeka k človeku, a to nielen v zamestnaní, ale aj na tanečných parketoch.
Naše občianske združenie Tančiareň
pod jabloňami so sídlom v Gánovciach
sa chystá otvoriť svoje brány vo Svite od
14. novembra 2018 o 18.30 h v tanečnej
sále hotela Spolcentrum. Každý z vás bude
mať možnosť naučiť sa základné tance,

Viedenský valčík - tanec, ktorý sa čím
ďalej tým viac vytráca z povedomia ľudí
a z parketov.
Zmyselné tango - očarujúci tanec,
ktorý tancovali naši rodičia bežne na
spoločenských stretnutiach a dnes si ho
ľudia zatancujú len pri sledovaní televíznych programov a ženské pokolenie vášnivo sníva ako si ho raz vyskúša naživo so
svojím partnerom.
Česká polka - rytmický, veselý tanec,
ktorý dá do pohybu všetkých nadšencov
veselej muziky a vyčaruje úsmev na tvári
a radosť zo života.
Čardáš - tanec našich pradedov, vyjadrujúci vášeň k svojej partnerke.
Určite nebudú chýbať latinskoamerické tance a čerešničkou na torte bude tango argentino, milonga a kreolský valčík
- tance ďalekej Argentíny, ktoré chytia za
srdce nejedného tanečníka.
Tanečnými stretnutiami bude sprevádzať tanečný pár Martin a Petronela, ktorí
postupne predstavia jednotlivé tance.
Prevedú vás správaním na parkete, toleranciou voči iným tanečníkom a hlavne
vám spríjemnia večer s vašimi partnermi
a blízkymi.
Tešíme sa na vás a veríme, že prispejeme ku kultúrnemu vyžitiu, k zlepšeniu
dobrej nálady a pozitívnemu mysleniu
občanov mesta Svit a jeho okolia a hlavne k návratu tak rýchlo miznúcich tancov,
ktoré patrili v minulosti k základom spoločenského života.
Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na tel. č.: +421 905 980 903 alebo
e-mailom na martin.ovcarik@gmail.com.
Text a foto: MO

Mestskí policajti v nových ponožkách
Rodinná spoločnosť FALKE Slovakia, ktorá sídli vo Svite, má
viac ako 120 ročnú tradíciu. Okrem rôznych druhov kvalitného
textilného tovaru sa sústreďuje aj na výrobu ponožiek. Sme
potešení, že zástupcovia spoločnosti vnímajú prácu mestskej
polície a všímajú si aj to, že jej príslušníci sú každodenne vystavovaní rôznym nepriaznivým poveternostným vplyvom. Aj
z toho dôvodu sa rozhodli osloviť náčelníka Mestskej polície
vo Svite s ponukou výroby špeciálnej edície ponožiek v letnej
aj zimnej verzii.
V utorok 23. októbra sa na Mestskom úrade stretol náčelník
Mestskej polície Michal Klimko, spolu s primátorom Miroslavom
Škvarekom, so zástupcami spoločnosti FALKE Slovakia - generálnym manažérom Tinom Schütte, personálnou manažérkou
Janou Kopilecovou a špecialistkou pre internú komunikáciu Ingrid Mlčochovou. V tomto zložení odovzdali zástupcovia Falke
Mestskej polícii vo Svite túto špeciálne vyrobenú edíciu ponožiek. Veríme, že táto skvelá spolupráca mesta so spoločnosťou
FALKE Slovakia sa bude aj naďalej prehlbovať.
LF
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Čo všetko spadá pod pohrebné
a cintorínske služby?

Ak máte záujem o slávnostné prijatie,

nečakajte na pozvánku

V zmysle EU smernice GDPR a ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, došlo k nevyhnutným
úpravám v systéme pozývania občanov s trvalým pobytom v meste Svit na slávnostné prijatia určené pre rodičov a ich novonarodené deti a taktiež občanov, ktorí
oslavujú okrúhle životné jubileá nad 65 rokov. Zo strany mesta Svit už nie je možné
odosielať občanom pozvánky na tieto slávnosti, v súčasnosti je potrebné v prípade
záujmu o slávnostné prijatie, aby ste sa osobne nahlásili na Mestskom úrade
n v prípade slávnostného uvítania dieťaťa v kancelárii č. 118 u PaedDr. Lenky Mačugovej (tel. č.: 0917 622 658)
n v prípade slávnostného prijatia jubilantov v kancelárii č. 116 u PhDr. Soni Andrašovej (tel. č.: 0908 406 147)
nakoľko v zmysle uvedeného zákona je potrebný Váš písomný súhlas o spracovaní
osobných údajov na tieto účely.
Prosíme, aby sa jubilanti, ktorí oslávili svoje jubileum v poslednom štvrťroku tohto roka a majú záujem o slávnostné prijatie, nahlásili do 5. decembra 2018. -redROČNÍK XVII - NOVEMBER 2018

Do portfólia činností Technických služieb
(TS) mesta Svit patria aj cintorínske a pohrebné služby. Pod pojmom cintorínske služby
vnímame starostlivosť o samotný areál cintorína. Patrí tu údržba chodníkov a schodísk,
osvetlenie, kosenie trávy medzi radmi hrobov,
údržba vstupov a oplotenia, starostlivosť
o rozvody vody, odpratávanie snehu v zimných
mesiacoch, odvoz odpadu z výzdoby hrobov,
orezávanie resp. odstraňovanie stromov.
Je to činnosť značne nákladná, ktorú
v rámci možností, poslancami schváleného
rozpočtu a čiastkou finančného príspevku
pre TS mesta Svit zabezpečuje Mesto Svit.
Počas mnohých predchádzajúcich rokov nebolo riešené množstvo stromov na cintoríne, pričom s tým súvisiace riziko poškodenia
hrobov stále narastá. Odstránenie jedného
15 - 20 m vysokého stromu stojí minimálne
300 €. O cintorín sa v súčasnosti okrem vedúceho prevádzky, Ľubomíra Čubana, starajú
dvaja pracovníci (v nedávnej minulosti ich
bolo päť až šesť), pričom zabezpečujú aj pohrebné služby.
Pod pojmom pohrebné služby rozumieme službu pre občanov, nášho mesta i iných
obcí, v súvislosti s poslednou rozlúčkou. Patrí
tu odvoz zosnulého z nemocnice do krematória, na cintorín, aj do iných obcí. Taktiež
výkop hrobu, úprava zosnulého k obradu,
zabezpečenie truhly podľa výberu, realizácia
samotného obradu v mestskom Dome smútku, kvetinová výzdoba a iná výzdoba priestorov, vystavenie zmlúv o prenájme hrobového
miesta, prípadne zabezpečenie akýchkoľvek
činností súvisiacich s pohrebom.
V zmysle zákona umožňujeme vykonávať
pohrebné obrady aj iným subjektom na základe písomnej objednávky podanej v dostatočnom časovom predstihu pred samotným
obradom a pri súčasnom dodržaní podmienok prenájmu potrebných priestorov a objednaných doplnkových činností (prenos truhly so zosnulým, zabezpečenie hudobného
doprovodu, výroba vencov...). Daný subjekt
musí predložiť platnú licenciu, resp. preukázať spôsobilosť vykonávať pohrebnú činnosť
a mať vysporiadané finančné záväzky voči TS
mesta Svit.
Telefonický kontakt cintorínskych a pohrebných služieb mesta Svit: 0908 026 566,
052/77 56 677. 			
DČ
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Adventný Naši modelári krásne reprezentovali
koncert na Majstrovstvách Slovenska
spevácky zbor

LAUDAMUS

14. decembra 2018 o 18:00 h
Evanjelický kostol Svit

Karpatskonemecký spolok
na Slovensku - región Horný Spiš
Karpatendeutscher Verein
in der Slowakei - Region Oberzips

POZVÁNKA
EINLADUNG
Spišsko-nemecké Vianoce
8. decembra 2018 o 16.00 hod.
v evanjelickom kostole vo SVITE
Zipserdeutsche Weihnachten
am 8. Dezember 2018 um 16.00 Uhr
in der evangelischen Kirche in SVIT

Dňa 20. októbra sa konali Majstrovstvá Slovenskej republiky žiakov
AMAVET-u v plastových modeloch
v Nitre, kde sa zúčastnili aj naše deti z
Centra voľného času Svit, pod vedením Leopolda Klasa, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou nášho Centra.

Chlapci prezentovali svoje modely,
ktoré hodnotila odborná porota z celého Slovenska. Usilovná práca plastikových modelárov sa vyplatila. Vo svojich
kategóriách získavali rôzne ocenenia
a úspechy počas celého roka.
Najväčším úspechom sú tieto umiestnenia na Majstrovstvách Slovenskej republiky:

• Cena Primátora mesta Nitra
J3 - civilné autá (nákladné, osobné)
a motocykle
1. miesto: Sebastián Živčak - Škoda Felícia

• Majstrovstvá Slovenskej
republiky žiakov AMAVET-u
Žiaci starší ako 11 rokov - Ž1B - lietadlá
(všetky mierky)
3. miesto: Filip Pacák - P-51B
Ž2b - vojenská technika (všetky mierky)
1. miesto: Štefan Kollárik - T-34-85
3. miesto: Samuel Kic - Tiger I

Štefan Kollárik - majster Slovenska
v plastikovom modelárstve

Ž3B - civilná technika (kamióny, autá,
traktory, motocykle)
1. miesto: Štefan Kollárik - Trabant
2. miesto: Matej Heldák - Pick–up
Majstrom Slovenska sa stal Števko Kollárik, ktorý reprezentoval naše CVČ Svit.
Patrí mu veľká vďaka za úspešné reprezentovanie Centra voľného času. Prajeme
mu veľa šťastia a úspechov, ako aj jeho
kamarátom zo záujmového útvaru „Plastikoví modelári“.			
AM

V SKRATKE
l Plánované prerušenia distribúcie
elektriny v lokalite garáže na ul. Štefánikova bude 29. novembra 2018 od
6.40 h do 17.00 h.
l VIANOČNÉ TRHY - VÝZVA
Vyzývame záujemcov a remeselníkov
o predaj vianočného tovaru v rámci Mikulášskych trhov na podujatí
Mikuláš v meste, dňa 6. decembra
2018, aby sa prihlásili do 23. novembra 2018 na MsÚ, č. t. 052/7875120,
e-mail: martina.rybarova@svit.sk.

V sobotu 24. novembra 2018
od 15.00 hod. do 18.30 hod. sa
v Hoteli Spolcentrum uskutočnia

Majstrovstvá Svitu
v bowlingu dvojíc

Súťaží sa v dvoch kategóriách:
1) mužské dvojice,
2) ženské, resp. zmiešané dvojice
Prihlášky a bližšie info:
Mgr. Milan Špiner
tel.: +421 907 353 843
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Prednáška o včelách a ich produktoch

V utorok 23. októbra sa v priestoroch
svitského Centra voľného času konala
prednáška pre deti o včelách a ich produktoch. Pani včelárka Majka nám predviedla
ako sa so včelami pracuje počas celého
roka. Jej zaujímavosti boli prednesené skupine 46 detí z miestnych školských klubov.
Deti zaujala aj ukážkou výroby sviečok,
vonných esencií do aromalámp, ktoré si so
sebou účastníci odniesli domov. Deti si samostatne vyrobili točené sviečky z medových plátov. Nechýbalo ani občerstvenie
v podobe bylinkového čaju a medovníka.
Prednáška deti zaujala a mala veľký

úspech. Chceli by sme vyhovieť každému,
kto má záujem, avšak kapacitne to momentálne nie je možné, aby nás mohlo na
takýchto akciách navštíviť viac detí. Veríme
však, že v budúcnosti vyjdeme v ústrety
všetkým.
Veľké poďakovanie patrí prednášajúcej
včelárke Majke za jej trpezlivosť a ochotu
prísť medzi nás a odovzdať deťom kus zo
svojej práce a skúseností.
Ďakujeme aj všetkým účastníkom
z miestnych škôl, ich vychovávateľkám za
pomoc a ochotu. Tešíme sa na budúce aktivity s vami všetkými.
Text a foto: JK
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

V Bruseli sa konal
učiteľský seminár
16. a 17. októbra sa na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli konal seminár pre učiteľov z úspešných ambasádorských škôl z celej EÚ. Zastúpená
tu bola aj naša škola. Dva krátke dni
boli vyplnené zaujímavým programom
a skvelou príležitosťou na výmenu skúseností a plánov v rámci programu EPAS.
Za našu školu sa seminára zúčastnila
Adriana Mlynská, ktorá reprezentovala našu prácu a v najbližších dňoch sa
s kolegami podelí o svoje nové poznatky.

Slávnostná ceremónia - noví Ambasádori
Európskeho parlamentu 2018
Dňa 17. septembra sa v aule Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie plakiet a certifikátov úspešným školám
v 2. ročníku programu Ambasádorské školy Európskeho parlamentu. Na slávnostnej ceremónii získalo titul „Ambasádorská škola EP” 14 škôl, 235 junior ambasádorov
a 28 senior ambasádorov z druhého ročníka programu. Naša škola sa umiestnila na
skvelom druhom mieste!
S ambasádormi diskutovali o aktuálnom dianí poslanci EP Ivan Štefanec a Boris
Zala. Podujatie príhovorom otvoril Robert Hajšel, riaditeľ Kancelárie EP na Slovensku.
Projekt u nás beží druhý rok a jeho garantami sú Miriam Sterczová a Adriana
Mlynská.

Čo je nové na Strednej odbornej škole?

Získali sme Diplom na ceste k Zelenej škole
17. októbra sme sa spolu so žiakmi 4.A triedy Máriom Malastom a Ondrejom Neupauerom zúčastnili slávnostného odovzdávania certifikátov Zelenej školy v Divadle Aréna v Bratislave.
Tento rok sme získali Diplom na ceste
k Zelenej škole, ale veríme, že na budúci
rok už získame vlajku zelenej školy. 103
slovenských škôl a škôlok získalo titul Zelená Škola. Certifikácie sa osobne zúčastnil aj Ladislav Miko - vedúci Zastúpenia
Európskej komisie na Slovensku. Vlajku,
certifikát či diplom programu Zelená
škola získali aktívne školy, ktoré počas
uplynulých dvoch rokov realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity
s priamym zapojením žiakov. Slávnostný
program bol bohatý aj na známe osobnosROČNÍK XVII - NOVEMBER 2018

ti. Skvelé hudobné vystúpenie predviedol
Juraj Hnilica. Certifikáciu uzavrel spevák
Lukáš Adamec. Vizuálne zaujímavou zložkou programu bolo vystúpenie artistického súboru Anta Agni. Školám sa okrem
prítomných donorov prihovoril aj riaditeľ
medzinárodnej siete Ecoschools Pramod
Kumar Sharma. Pogratuloval im k oceneniu a vyzdvihol význam ich práce a jej
globálny dopad. Za prácu ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sú v projekte zapojení
a kolegyniam Martine Gánovskej a Adriane Mlynskej. 		
SOŠ Svit
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Žiaci Spojenej školy
besedovali s pracovníčkou
TANAPu

V utorok 9. októbra medzi žiakov piateho, šiesteho, ôsmeho a deviateho ročníka zavítala pracovníčka Správy TANAPu
Martina Procházková. Veľmi pútavo žiakom rozprávala o návštevnom poriadku TANAPu a o potrebe ochrany tohto
územia. Informovala ich slovom i obrazom o živote medveďa hnedého, o jeho
odchyte, fotopasciach a nasadení monitorovacieho náramku, ale aj všeobecne
o prírode. Získané informácie žiaci využili
nielen pri otázkach, ktoré v závere besedy kládli, ale i pri riešení slovných úloh
o medveďovi.
RNDr. Danica Božová
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Do tried
Spojenej školy
zavítali aj starí rodičia

Priestory Spojenej školy na Mierovej ulici vo Svite sa tretí októbrový týždeň ozývali nielen rezkými krokmi žiakov, ale aj rozvážnymi
krokmi ich starých rodičov. Deti pozvali svojich starých rodičov, aby
si spolu pripomenuli Mesiac úcty k starším.
Mnohí sa tu vrátili po dlhých rokoch,
niektorí spomínali na svoje vlastné
školské začiatky, iní si pripomínali chvíle, keď tu chodili po
svoje deti.
Všetci obdivovali
vynovené a modernizované priestory
tejto
školy
a technické vymoženosti, ktoré tu
využívajú dnešní
žiaci.
Štvrtáci pozvali
svojich starkých do
tvorivej dielne, kde
vyrábali šarkany,

tretiaci nazreli do vrecúška spomienok
a od babiek a dedkov sa dozvedeli, ako
sa žilo deťom kedysi. Druháci so svojimi starými rodičmi čítali ich obľúbené
detské knihy, ale ich aj učili písať na
interaktívnej tabuli a strávili s nimi celé
školské dopoludnie. Prváci pozvali svojich starkých, aby im napísali svoje želania, ktoré potom zaplnili veľký strom
želaní.
Všetky deti potešili svojich starkých
i básňami, piesňami a vlastnoručne vyrobenými darčekmi.
Aj takto sme poďakovali starým rodičom za ich lásku, čas a pozornosť, ktorú
nám venujú.
Mgr. Zuzana Kováčová

INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

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

výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Hviezdoslavova 268/32,
059 21 Svit
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
 odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školského zariadenia v zmysle zákona č. 317/2009
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 vykonanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy),
 najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Ďalšie požiadavky:
 ovládanie štátneho jazyka,
 znalosť príslušnej legislatívy,
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 bezúhonnosť,
 počítačové znalosti - používateľ,
 komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,
 spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.
Požadované doklady k prihláške do výberového konania:
 prihláška do výberového konania,
 štruktúrovaný profesijný životopis,
 overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 písomné referencie od predchádzajúceho zamestnávateľa,
 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.),
 písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia,
 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 14
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Uzávierka prihlášok je 5. decembra 2018.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne MsÚ Svit.
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Ing. Miroslav Škvarek, MPH, v. r.
primátor mesta Svit
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Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené
najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
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Prihlášky s označením „Výberové konanie - CVČ, Hviezdoslavova 268/32, Svit - NEOTVÁRAŤ“
je potrebné poslať/doručiť na adresu:
Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
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6. decembra 2018

Námestie J. A. Baťu
15.00 Mikulášske minitrhy l koledovanie
v uliciach mesta l čistenie čižmičiek
16.00 príchod Mikuláša l Dorotka z Fidorkova
17.00 rozsvietenie Vianočného stromčeka

8.12.2018
odchod o 9:00 hod.
zo stanice vo Svite.

Sladká odmena pre všetky poslušné deti! J
ROČNÍK XVII - NOVEMBER 2018
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ZO ŽIVOTA V MESTE

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 28. novembra 2018 uplynie 15 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec, starý, prastarý otec a švagor

JÁN DVORNICKÝ.

Dňa 28. 9. 2018 sme si pripomenuli
28 rokov od úmrtia nášho otca

Štefana Jureka
a 26. 10. 2018 prvé výročie
úmrtia našej mamky

V našich srdciach zostávaš navždy. Vy, ktorí
ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.

Margity Jurekovej.

Ďakujeme, smútiaca rodina.

Prosíme o tichú spomienku.
Dcéry a syn s rodinami

Prešlo už 15 rokov,
čo nie si medzi nami,
no v našich srdciach
žiješ spomienkami.
Dňa 5. novembra sme si so smútkom
pripomenuli odchod milovanej manželky,
mamy a babky

Melánie Hauserovej,
ktorá zomrela po ťažkej chorobe.
S láskou a úctou spomínajú
manžel Jozef a synovia s rodinami.

Čas plynie,
smútok zostáva,
tá strata v srdci
bolieť neprestáva...
Dňa 22. 11. 2018 si pripomenieme 5. výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca,
svokra, dedka, priateľa

Vladimíra Turzáka.
S láskou a úctou spomína a za tichú
modlitbu ďakuje manželka Zuzana,
dcéra Iveta a syn Vladimír s rodinami.

Dňa 27. 10. 2018 sme si pripomenuli
15 rokov od kedy nás navždy opustil
manžel, otec a starý otec

Karol Vrbičan.
S láskou smútiaca rodina

Úprimne ďakujeme pánovi farárovi
ThDr. Štefanovi Vitkovi, PhD.
za dôstojnú rozlúčku s našou milovanou
mamkou, babkou a prababkou

Júliou Zelenou

rodenou Kasenčákovou,
ktorú sme vyprevadili do večnosti
v požehnanom veku 88 rokov
dňa 5. novembra 2018.
Ďakujeme Technickým službám mesta Svit
a všetkým, ktorí sa s našou drahou zosnulou
prišli rozlúčiť.
Smútiaca rodina
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Nadácia
Chemosvit
získala
ocenenie za
svoju činnosť
Združenie Bagar, na čele s Milošom Nemečkom, sa spolupodieľalo na organizácii už tretieho
ročníka súťaže Senior Friendly.
„Moderný život seniora dnes zďaleka nie je iba o záhradke a starostlivosti
o vnúčatá. Musíme sa učiť starnúť aktívne. A našim cieľom je v dobrom upozorniť
a morálne odmeniť tých, ktorí nám to
uľahčujú,“ objasnil zmysel tretieho ročníka
súťaže predseda občianskeho združenia Bagar Miloš Nemeček. Združenie Bagar je jedným z hlavných organizátorov tejto súťaže
spolu s denníkom Pravda a Klubom Luna.
Súťaž bola aj v roku 2018 vyhlásená pre
spoločnosti, inštitúcie a jednotlivcov, ktorí
seniorom pomáhajú zvyšovať kvalitu života.
„Pripomínam, že povinnosť venovať
sa starším ľuďom plynie so zákona, kým
v našej súťaži môže uspieť len ten, kto
robí aj čosi navyše,“ povedal Nemeček.
Ocenenie Senior Friendly sa aj tentokrát
týkalo štyroch kategórií - samosprávy, veľké
a malé firmy, vrátane živnostníkov, vzdelávanie a zdravotnícke či iné inštitúcie. Len
pre zaujímavosť v prvých dvoch ročníkoch
sa do súťaže prihlásilo viac ako 50 subjektov, pre rok 2018 to nebolo inak.
To si uvedomila Základná organizácia
Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite.
Z rozhodnutia výboru ZO JDS sa po preštudovaní podmienok súťaže (ktoré zverejnil
aj denník Pravda), rozhodla navrhnúť Nadáciu Chemosvit pre ocenenie za rok 2018.
Členovia výboru ZO JDS s Beátou Šuhajovou a správcom Nadácie spracovali návrh
na ocenenie a čakali.
Dočkali sa. Dostali pozvánku na vyhlásenie výsledkov, ktoré sa uskutočnilo 19. októbra v Zichyho paláci v Bratislave. Plaketu
Senior Friendly 2018 dostalo 10 organizácii
a medzi nimi aj Nadácia Chemosvit, za ponuku rôznych výhod, služieb, výrobkov, aktivít a iných benefitov pre dôchodcov.
Ocenenia v podobe Čestného uznania
Senior Friendly si prevzalo osem organizácií a jednotlivcov.
Sme úprimne radi, že ocenenie sa dostalo aj Nadácii Chemosvit, ktorá vďaka
svojim zamestnancom a sponzorom poskytuje každoročne nezištne pomoc aj
seniorom v meste Svit, za čo im ďakujeme
a k oceneniu úprimne blahoželáme.
Mgr. Miroslav Jurčák
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE

Čo máme nové v knižnici
Všetkým milovníkom čítania ponúkame nové tituly slovenských
i svetových autorov, ktoré sme zakúpili do fondu knižnice.
Literatúra pre deti a mládež:

Monika Hesse Dievča v modrom plášti
Píše sa rok 1943 a v nacistami okupovanom Amsterdame vládne prídelový
systém. Mladučká Hanneke sa na čiernom trhu vyzná a dokáže zaobstarať väčšinu vecí, ktoré ľudia potrebujú. Pri jednej
z donášok ju jej pravidelná zákazníčka

ale keď položí prvú otázku a dostane na
ňu odpoveď, zrazu chce vedieť viac. Postupne je vtiahnutá do pavučiny tajomstiev a ohromujúcich odhalení, ktoré ju
zavedú až do centra študentského protifašistického odboja. Skvelo napísaná kniha, ktorá na pozadí skutočných udalostí
rozpráva výnimočný príbeh o statočnosti
obyčajných ľudí, o láske, smútku a živote
v ťažkých časoch.

Jozef Slovák - Rozprávky pre
zvedavé deti, zvieratá a dospelých

požiada o pomoc. Nechce zohnať mäso
či kávu. Chce, aby Hanneke našla židovské dievča, ktoré ukrývala. Vzala si len
svoj modrý plášť a zmizla nevedno kam.
Hanneke sprvu ani neuvažuje o tom, že
by sa do nebezpečného pátrania pustila,

Tradičné rozprávky prinášajú múdrosť
preverenú stáročiami, ktorá platí dodnes.
Pravda je však taká, že dnešný svet sa
zmenil a spolu s ním aj ľudské vzťahy.
Moderná doba si vytvorila svoje vlastné
„múdrosti“, pravidlá i zákonitosti a tie treba deťom tiež odovzdať. V knihe sú veselé a nápadité rozprávkové príbehy, písané
jazykom dnešnej mladej generácie, ktoré
majú v sebe citlivo zakomponované nielen všetky „múdrosti“ dnešnej doby, ale
predovšetkým potrebu hľadať vo svete
a vzťahoch dobro, láskavosť a porozumenie. Pre spoločné večerné čítanie rodičov,
detí a zvierat ako stvorené.

Náučná literatúra pre dospelých:

Jana Kucbeľová a Peter Brenkus Odetí do krásy

Beletria pre dospelých:

Slovensko má byť na čo hrdé. V tejto
unikátnej encyklopedicko - zážitkovej
publikácii plnej jedinečných fotografií sa
vám predstaví krása slovenských krojov
z rôznych častí Slovenska. Prináša vám
dedičstvo našich predkov a poodhalí
zabudnuté tajomstvá výroby a nosenia
krojov. Okrem zaujímavých historických
faktov spoznáte aj životné príbehy jednotlivých krojov, osudy ich nositeľov či
výrobcov. Posolstvo ukryté na stránkach
tejto knihy priblíži naše národné dedičstvo nielen vám, ale aj vašim deťom
a vnúčatám. Obdivujte spolu s nami bohatstvo Slovenska.

Heather Moriss Tetovač z Auschwitzu

Andrej Bán - Slon na Zemplíne Príbehy Slovenska

Tetovač z Auschwitzu je román vychádzajúci zo skutočného príbehu Laleho
a Gity Sokolovovcov - dvoch slovenských
Židov.
Lale v tábore dostal prácu tetovača.
Minimálnu slobodu pohybu, ktorú mu
umožňovala táto funkcia, využíval na
získavanie potravín výmenou za šperky
a peniaze po zavraždených Židoch, čím
nejedného spoluväzňa zachránil pred vyhladovaním. Jemu hrozila za túto činnosť
smrť, mnohí iní jej vďačili za prežitie. Jedného dňa sa v rade na tetovanie vyskytlo
vystrašené a roztrasené mladé dievča.
Pre Laleho to bola láska na prvý pohľad.
Zaumienil si, že popri vlastnom prežití
urobí všetko pre to, aby prežila aj Gita.

Kniha Slon na Zemplíne je intímnym
svedectvom o krajine i ľuďoch žijúcich
svoje životy v dedinách a mestečkách Slo-

Luke Allnutt – Nebo je naše
Srdcervúci román o láske a nádeji, ktoré dokážu vyliečiť aj smrteľné rany. Rob
Coates dosiahol v živote všetko, po čom
túžil. Je úspešný, má skvelú manželku,
a to najcennejšie zo všetkého - syna
Jacka, s ktorým je každý deň plný dobrodružstiev. Náhle však rodinu zasiahne
ROČNÍK XVII - NOVEMBER 2018

neľútostná choroba a Robovi sa zrúti svet.
Beznádej ho strhne až na samé dno a on
nenachádza silu vrátiť sa späť do života.
Jedinú útechu mu prináša fotografovanie
miest, ktoré navštívil so synom. Pomôžu
mu spomienky na šťastné chvíle zmieriť
sa s osudom a odpustiť?

venska ďaleko za horizontom všeobecnej
pozornosti.
Vedľa muža, ktorý sa rozhodol žiť v súlade s prírodou neďaleko Sečoviec, stojí
príbeh oklamaných farmárov a agromafie z východného Slovenska. Rozprávanie
o Rómovi, ktorého umučili policajti sa
dotýka rýdzo slovenskej tragédie arizácií
židovského majetku.
Reportáže sú pestrou freskou príbehov z krajiny, ktorú poznáme zo všetkých
najmenej.
Lýdia Kocúnová
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ZO ŽIVOTA V MESTE

Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA
Na 41. zasadnutí, dňa 25. októbra 2018
sa Mestské zastupiteľstvo mesta Svit zaoberalo aj schválením vyhradených parkovacích miest z verejného priestranstva
pre špeciálne užívateľské skupiny na určených parkoviskách pre orgány a organizácie štátnej správy a samosprávy, školstva, bankových inštitúcií.
Poslanci prerokovali aj poslanecký
návrh na schválenie výpožičky Iskra Arény pre basketbalové kluby pôsobiace
v meste Svit, za prítomnosti niektorých
rodičov mladých basketbalistov. Výpožičky neboli schválené podľa platného
VZN na Mestskej rade, ktorá mala predchádzať zasadnutiu Mestského zastupiteľstva z dôvodu, že Mestská rada nebola
v čase jej konania uznášania schopná.
Podaný návrh na schválenie výpožičky
Mestským zastupiteľstvom bol všetkými
hlasmi poslancov prijatý.

MsZ vzalo na vedomie
l Správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia uznesení MsZ mesta Svit
l Hospodárenie Mesta Svit za obdobie
1-8/2018, Monitorovaciu správu Programového rozpočtu Mesta Svit za I. polrok
2018, Konsolidovanú výročnú správu
Mesta Svit za rok 2017
l Informáciu o vysporiadaní pozemkov
formou vydržania na zabezpečenie výstavby chodníka na ul. Hraničnej v mestskej časti Pod Skalkou

MsZ schválilo
l Výpožičky nebytových priestorov
Domu kultúry a Iskra arény vo Svite pre
Detský famózny svet, ŠK Legato Svit, BKM
Iskra Svit a BK Iskra Svit
l Dodatok č. 2/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Svit č. 5/2006
o udržiavaní čistoty, o správe a údržbe

verejnej zelene, poriadku a ochrane majetku mesta, občanov a právnických osôb
na území mesta Svit
l Dodatok č. 1/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Svit č. 6/2018
o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby
l Navýšenie príspevku pre Technické
služby mesta Svit na úhradu zvýšených
výdavkov na činnosť vo výške 27 500 €
l Prenájom časti pozemku parc. č. 462/1
o výmere 250 m2 na osadenie včelstiev na
severnom okraji záhradkovej osady Breziny vo výške 0,12 €/m2/rok ako prípad
hodný osobitného zreteľa
l Prenájom pozemkov v celkovej výmere
3497 m2 Združeniu chovateľov Sibír vo
výške 0,12 €/m2/rok ako prípad hodný
osobitného zreteľa
l Budúci predaj priľahlého pozemku
k nehnuteľnosti súp. č. 303 na ulici
Jilemnického vo Svite v celkovej výmere
772 m2 v cene 3,32 €/m2 s tým, že po
splnení podmienky podľa § 2 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov postúpi vlastník
nehnuteľnosti svoje práva a povinnosti
vyplývajúce zo Zmluvy o budúcej zmluve
uzavretej na základe tohto uznesenia, na
vlastníkov bytov a nebytových priestorov
bytového domu
l Začatie procesu obstarávania zmeny
Územného plánu mesta Svit v lokalite
Dalema, za podmienky 100 % úhrady
jednotného príspevku žiadateľom firmou
Dalema, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, IČO
46414070 kvôli požadovanej prestavbe
existujúceho objektu práčovne na bývanie a základnú občiansku vybavenosť
l Víťaznú ponuku verejnej obchodnej
súťaže č. 6/2018 na prenájom časti nebytového priestoru o výmere 1 m2 vo
vstupnom vestibule budovy Zdravotné-

ho strediska za účelom umiestnenia 1 ks
automatu na predaj potravinového tovaru za nájomné vo výške 410 € /1 m2/rok

V rámci interpelácií:
D. Vojsovičová sa zaujímala, ako je
mesto pripravené na zimnú údržbu
v zmysle nového zákona o povinnosti
samosprávy zabezpečiť odpratávanie
snehu na všetkých chodníkoch a cestách
na území mesta. Tiež sa opýtala, či je aktuálne podpísaná, alebo pred podpisom,
zmluva o obstarávaní zimnej údržby
a vývozu komunálneho odpadu s firmou
Brantner s platnosťou od 1.1.2019?
D. Čendula odpovedal, že Technické
služby finalizujú prípravu na zimu. Podľa
nového zákona od 1.1.2019 bude nutné
odpratávať sneh aj pri bytových domoch.
Počíta, že náklady sa zvýšia cca o 20 %,
prax ukáže aká bude skutočnosť
M. Škvarek odpovedal na 2. otázku, že
nemá vedomosť o takejto zmluve. Ak by
mala takáto zmluva vzniknúť, predtým
by muselo zastupiteľstvo dať súhlas na
obstaranie takejto služby. Mesto Svit má
na tieto služby existujúce Technické služby ako príspevkovú organizáciu mesta.
M. Bezák sa opýtal sa, prečo nejde
para v saune na kúpalisku a taktiež chcel
vedieť, prečo sa na škvarovom ihrisku vykonávajú zemné práce.
D. Meriačová odpovedala, že sa vyskytol problém v mužskej saune. Je tam
nainštalované nové saunové zariadenie,
pričom 1 ks bol chybný a musel sa reklamovať. Nedostatok bude odstránený
v budúcom týždni.
M. Škvarek odpovedal, že na základe požiadavky FK prebehlo odstránenie
vrchnej vrstvy trávnatých drnov preto, aby
mohli futbalisti plochu využívať v zimnom
období na tréningy po odhrnutí snehu.
J. Drobný sa opýtal, akým spôsobom
mesto Svit ako budúci vlastník stavby
Rekonštrukcia a prestavba internátu
s. č. 263 na bytový dom (stavebník TIRA-

Svitský Zväz zdravotne postihnutých

cestoval a spoznával

Mestská organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vo Svite zorganizovala 26. septembra pre svojich členov
a sympatizantov tematický zájazd.
Trasa bola naplánovaná na Budatínsky hrad, Starú Bystricu a Vychylovku. Do
Žiliny sme cestovali rýchlikom, kde nás
čakal autobus so sprievodkyňou, aby
nás odviezol na Budatínsky hrad, ktorý
bol postavený v polovici 13. storočia.
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Dnes prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Vo vnútri hradu sme mali možnosť
pozrieť si výstavu drotárskeho umenia
a z veže sme sledovali sútok riek Váhu
a Kysuce. V Starej Bystrici sme si mohli
pozrieť obdivuhodný drevený OrINFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
XIM s.r.o. BA), zabezpečovala a zabezpečuje kontrolu kvality prevádzaných prác
odborne spôsobilou osobou. Taktiež sa
zaujímal, či keď na stavbe sa začalo pracovať v roku 2016 (dodávateľ stavby Krypton PP) a potom boli stavebné práce prerušené, v roku 2018 pokračujú a na stavbe
je nový dodávateľ ARPROG PP, tak je na
stavbe zabezpečený autorský dozor od
generálneho projektanta PROARCH PP?
M. Škvarek odpovedal, že stavba nepatrí mestu Svit, ale ju realizuje majiteľ
stavby, t. j. spoločnosť Tiraxim, s.r.o.
A. Kromková odpovedala, že mesto
stavbu kontroluje (kontrola TÚ - Ing.
Kromková a p. Belobrad) minimálne
1x týždenne a zároveň sa zúčastňuje kontrolných dní 1x za 2 týždne a okrem toho
sú povinní nás prizývať na prevzatie zakrytých častí stavby. Autorský dozor je zo
spoločnosti PROARCH PP, kontrola prác
je riešená permanentne.

V diskusii:
I. Zima sa opýtal, či majú Technické
služby zmapovaný nárast počtu chodníkov z hľadiska zimnej údržby.
D. Čendula odpovedal, že predpokladaný nárast je o 20 %, materiál na posyp
je už pripravený.
J. Drobný upozornil, že podľa VZN
č. 7/2010 sú vo Svite na vylepovanie plagátov určené miesta, prečo sú plagáty
vylepené aj na plotoch ZŠ, MŠ a ZOS.
M. Škvarek odpovedal, že otázky berie
na vedomie, vedenie mesta k téme dá písomné stanovisko.
J. Bobulová uviedla, že keďže sa končí
volebné obdobie, navrhla poďakovanie
pre p. poslanca F. Drozda za jeho poslaneckú prácu a za celu aktívnu činnosť,
ktorú pre mesto robí.
M. Škvarek vzal uvedené na vedomie
a následne poďakoval všetkým poslancom za spoluprácu v období uplynulých
štyroch rokov.
Viac na www.svit.sk.
JH, MB
loj, ktorý je jediným svojho druhu na
Slovensku. Po dobrom obede sme sa
z krásne udržiavanej obce, zvanej tiež
malé Švajčiarsko, presunuli do Vychylovky. Tam sme zažili nezabudnuteľnú
jazdu vláčikom na historickej lesnej úzkorozchodnej úvraťovej železnici, ktorá
je taktiež jediná na Slovensku. Navštívili
sme aj skanzen, kde sme sa dozvedeli
ako bývali a žili naši predkovia. Cestou
do Žiliny sme dokonca zazreli zasnežené vrchy Malej Fatry. Pohoda a krásne
jesenné počasie boli už len čerešničkou
tohto vydareného zájazdu.
Text a foto: JŠ
ROČNÍK XVII - NOVEMBER 2018

Seniori čistili cintorín
Staršia generácia občanov mesta bola zvyknutá sa zapojiť do
brigádnickej činnosti aj popri pracovných povinnostiach, prácach
v záhradách a v rodinách. Či už pracovali v podnikoch, inštitúciách,
školách alebo sa zapojili do verejnoprospešných prác, ako to boli
napríklad aj tzv. investičné akcie „Z“.
V tomto roku, po brigáde na cintoríne
v apríli, sa na požiadanie Technických služieb mesta, seniori z mesta Svit opätovne zúčastnili na dočistení cintorína pred
Sviatkom všetkých svätých v pondelok
29. októbra.
Sedemnásť seniorov v dopoludňajších
hodinách podľa pokynov riaditeľa Technických služieb Daniela Čendulu, vykonali kus prospešnej práce. A to vyhrabaním
lístia, vyzametaním hlavného chodníka
v okolí kolumbária i pred samotným cintorínom, za čo sa im poďakoval aj v mene
primátora Miroslava Škvareka.

Milým osviežením bolo, že Centrum
voľného času s pedagogickým dozorom
Andreou Michlikovou a Jankou Koreňovou, i keď boli školské prázdniny, prišli
so žiakmi medzi pracujúcich seniorov
a pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
im venovali malý vlastnoručne vyrobený
darček. Bolo to veľmi milé a prekvapivé
od nastupujúcej generácie v meste a zároveň výzva pre úspešne rozvíjajúcu sa
spoluprácu medzi Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov vo Svite a Centrom voľného času.
M. Jurčák, foto: E. Potočná

Aktívni seniori si užili posedenie pri studničke
Dňa 10. októbra sa za pekného počasia zišli naši seniori z mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska na posedení pri studničke. Pri ohníku sme si opiekli špekáčky a zaspomínali na krásne mladé časy. Príjemné posedenie nám spestrili svojou
prítomnosťou mládežníci z Centra voľného času, ktorí si s nami zaspievali pekné pesničky a potom zorganizovali pochod do lesa na Babu. Po návrate z prechádzky sme si
posedeli pri dobrej káve a veru ani sa nikomu nechcelo ísť domov. Určite sa o rok znovu
stretneme a zopakujeme si takéto krásne podujatie. 		
Text: JŠ, foto: ŠH
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Z denníka Mestskej polície

pokračovať aj naďalej, aby nedochádzalo
k ohrozeniu životného prostredia, resp. aby
nebol nenarúšaný estetický vzhľad mesta.

ného túlavého psa. Pes nemal obojok, ani
očkovaciu známku a príslušníci Mestskej
polície čítačkou mikročipov PETSCAN zistili, že nie je začipovaný. Pes bol následne
prevezený do Mestského útulku v Poprade.

V ostatnom období došlo v meste Svit
a okolí k viacerým vlámaniam do bytov.
Mestská polícia Svit preto upozorňuje
občanov a zároveň odporúča niekoľko
rád ako prevenciu proti vlámaniu.

n 19. októbra hliadku Mestskej polície
kontaktovali zamestnanci miestneho hotela s tým, že v izbe, kde bol ubytovaný hosť
z Líbye, sa nachádza na stolíku malý kufrík
a našli sa stopy krvi. V izbe sa nik nenachádzal. Na miesto bola privolaná hliadka Obvodného oddelenia PZ Svit, HaZZ
a psovod so psom na vyhľadávanie výbušnín. Po bezpečnostnej prehliadke bol zistený kontakt na občana Líbye a následne bol
tento vyrozumený. Po jeho príchode bolo
zistené, že občan Líbye si kufrík na hotelovej izbe zabudol a nenachádzalo sa v ňom
nič nebezpečné. Celú vec realizuje Obvodné oddelenie PZ Svit.

n Predmetom záujmu páchateľov sú predovšetkým peniaze a šperky. Preto cennosti a cenné zbierky chráňte, ukladajte
ich na nedostupné miesta, resp. v domácich trezoroch. Nenechávajte doma vyššie finančné čiastky.
n Prevencii pred krádežami vlámaním do
bytov a rodinných domov venujte zvýšenú
pozornosť práve v čase, keď odchádzate na
dovolenky. Mať dobré vzťahy so susedmi
je jedným z najlepších spôsobov, ako zabezpečiť svoj byt či dom. Požiadajte ich,
aby venovali pozornosť okoliu vášho bytu,
prípadne si všímali pohyb neznámych podozrivých osôb a oznámili to polícii.
n V prípade, že odchádzate z domu na dlhšiu dobu, túto skutočnosť neoznamujte verejne ani na sociálnych sieťach. Informujte
iba tých, ktorí majú Vašu plnú dôveru, zverte im kľúče od domácnosti a požiadajte ich,
aby Váš byt pravidelne navštevovali a aby
vyberali poštovú schránku.

n 6. októbra vo večerných hodinách prijala hliadka Mestskej polície oznámenie, že
na ulici Štúrovej, v blízkosti pošty, leží na
tráve žena. Hliadka po príchode na miesto
identifikovala ženu so sluchovým postihnutím bez známok vonkajšieho zranenia,
ktorá bola dezorientovaná a následne zabezpečila jej bezpečný transport do miesta
bydliska.
n 8. októbra bola hliadke Mestskej polície
oznámená krádež v miestnej predajni potravín. Hliadka po príchode na miesto zistila, že priestupca prešiel cez pokladničnú
zónu s nezaplateným tovarom. Priestupok
proti majetku bol vyriešený na mieste podľa §50 ods. 1 zákona o priestupkoch. V ten
istý deň v popoludňajších hodinách hliadka Mestskej polície preverovala oznámenie
o ďalšej krádeži v miestnom supermarkete.
Po príchode na miesto príslušníci Mestskej
polície zistili, že priestupkyňa sa pokúsila
z predajne odcudziť zmiešaný tovar. Aj tento priestupok proti majetku bol vyriešený
na mieste podľa zákona o priestupkoch.
n 14. októbra v dopoludňajších hodinách hliadka Mestskej polície pri rutinnej
kontrole mesta zaznamenala priestupok
podľa § 48 VZN mesta Svit č. 5/2006, ktorého sa dopustila žena z vedľajšej obce
tým, že vyberala odpadky z kontajnerov.
Priestupok bol vyriešený na mieste podľa
§ 84 ods. 2 zákona o priestupkoch.
n 16. októbra kontaktovala hliadku Mestskej polície miestna občianka, ktorá priniesla na útvar Mestskej polície odchyte-

Mesto Svit v spolupráci s firmou TATRY
SOS POPRAD postupne odstraňuje z ulíc
a parkovísk mesta Svit nepojazdné autá vraky. V priebehu mesiaca október Mestská polícia Svit asistovala pri odtiahnutí
štyroch motorových vozidiel, ktoré vykazovali známky vraku. Každý držiteľ motorového vozidla by mal vedieť, že vozidlo, ktoré
nespĺňa podmienky prevádzkovania vozidiel z dôvodu zlého technického stavu je
zakázané dlhodobo odstaviť na verejnom
priestranstve, parkovisku alebo pozemnej
komunikácii. Mestská polícia Svit pravidelne vykonáva monitoring vozidiel, ktoré
zaberajú parkovacie miesta. V tomto nastolenom trende bude Mestská polícia Svit

Excelentné výkony

olympijských
nádejí GPO Svit

Excelentné výkony podali členovia Gymnasticko-plaveckého oddielu Svit v októbri na
Pohári olympijských nádejí v plávaní, na ktorom v Poprade súťažilo 265 plavcov a plavkýň vo veku 9 až 14 rokov, z 22 klubov z rôznych oblastí Slovenska.
Hoci mali iba skromné 5-členné zastúpenie, so ziskom 20 medailí sa im podarilo vybojovať úžasné tretie miesto, za výberom Ukrajiny (41 plavcov ) a Bratislavou (11 plavcov).
Zaslúžili sa o to Lilian Slušná, Barbora Baloghová, Andrea Zavacká, Viktória Viziová
a Jakub Kreta. Lilian Slušná zároveň dosiahla zo všetkých 265 súťažiacich najhodnotnejší
výkon - za čas 27,76 s na 50 m voľný spôsob získala 624 bodov.
Text a foto: DB
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Žiadame občanov, aby venovali zvýšenú pozornosť pohybu cudzích osôb
v mieste svojho bydliska a v prípade akéhokoľvek pohybu podozrivých osôb bezodkladne volali políciu na číslo 158 alebo
príslušníkov Mestskej polície - 24 hodín
denne na tel. 0905 636 715 a nezabudnite, ak ste svedkom protiprávnej činnosti,
nahláste ju ihneď.
MsP Svit

MMM 2018

so strieborným leskom pre Sviťanku
Na štarte Medzinárodného maratónu
mieru (42,195 m) sa zišlo 1702 mužov
a 285 žien z 32 krajín. V cieli v časovom
limite stálo 1317 mužov a 212 žien.
Danica Božová obsadila v spoločnom
hodnotení mužov a žien 334. miesto, medzi ženami (bez rozdielu veku) 19. miesto,
v kategórii od 50 rokov druhé miesto za
bežkyňou z Kanady.
Čas 3:37:29 hod na obhájenie prvenstiev z vlaňajška
a predvlaňajška v kategórii
od 50 rokov nestačil, ale
i druhé miesto
je v takej kvalitnej konkurencii pekné
umiestnenie.
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Zlaté double pre Sama
a neočakávané
neočakávené zranenie

Plány a očakávania, ktoré sme mali, boli maximálne. Vybojovať
tri tituly Majstra Slovenska a prekonať dva slovenské rekordy.
Mnohí sa len pousmiali, no zainteresovaní len uznanlivo mlčali
a čakali, ako to dopadne, pretože tušili, že Samuel Michalko je
na tieto preteky dokonale pripravený!
Tréningu obetoval celé prázdniny a poctivo „dral“ starú svitskú atletickú škvarovú
dráhu. S pneumatikou aj bez nej. Bežecké
úseky, činka, odrazy, diaľka, posilňovanie,
štarty, kryokomora... A to všetko stále dookola. Zničujúco únavné, ale pre atléta,
ktorý chce dosiahnuť najviac, efektívne
a účinné. To najdôležitejšie sa totiž udeje
na týchto tréningoch. Kto je pripravený, na
pretekoch si výkonom ide už len pre odmenu - medailu. Posledné kontrolné preteky 1. septembra v Košiciach ukázali, že
Samuel pripravený je. V behu na 150 m dobehol prvý a vo veľmi veternom počasí časom 16,79 s zaostal len 0,04 sekundy za slovenským rekordom starších žiakov. V behu
na 300 m znovu zvíťazil a časom 36,64 s
a vytvoril si skvelý osobný rekord. Preto
sme na Majstrovstvá Slovenska starších
žiakov do Trnavy 15. - 16. septembra odcestovali s tými najvyššími ambíciami. Plány
a očakávania bývajú často odvážne a veľké,
a to je v poriadku. No život a šport často
pripraví športovcom a aj ich trénerom nečakané a nemilé prekvapenia. V sobotu
Samuel nastúpil na svoju prvú disciplínu
v behu na 300 m. Fyzicky a psychicky v absolútnej pohode, správne namotivovaný,
skvele pripravený. No hneď prvý štart sa
nepodaril. Diskvalifikovali pretekára štartujúceho za ním pre predčasné vybehnutie zo štartovacích blokov a beh sa musel
opakovať. A vtedy začali pracovať nervy.
Samuel tentoraz správne stavil na istotu
a z blokov vybehol radšej s maličkým oneskorením, akoby riskoval diskvalifikáciu.
A potom si už len bežal to svoje - skvele
natrénované bežecké tempo, predviedol
úžasný finiš, ako z ríše atletických snov
a zvíťazil časom 36,03 s. Prvá plánovaná
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zlatá medaila bola na svete a s ňou prekonaný oddielový rekord. Ale pre ten opakovaný štart a maličké oneskorenie, sa pri
druhom štarte slovenský rekord prekonať
nepodarilo. Chýbalo len pol sekundy.

Mal v pláne ďalší osobný rekord
O pol hodiny po absolvovanej tristovke sa náš atlét presunul do diaľkárskeho
sektoru, kde mal v pláne zvíťaziť a vytvoriť si nový hodnotný osobný rekord. Hneď
v prvom pokuse sa úplne presne trafil na
odrazovú dosku a z tribúny sme okamžite
vedeli, že to bude pekný výkon. Ale vtedy
sa to stalo! Niekedy stačí len centimeter,
milimeter, náhodný pohyb, trochu inak
natočená noha a športová tragédia je
na svete. Pri doskoku si celou váhou tela
a energiou skoku prisadol pravý odrazový
členok a ostal ležať na piesku v doskočisku, zvíjajúc sa v bolestiach. Hneď sme vedeli, že je veľmi zle. Okamžite sme zranený
členok pevne stiahli elastickým obväzom,
obalili ľadom, a to bolo maximum, čo sme
v tej chvíli mohli urobiť. Samuel tak nemohol pokračovať v súťaži a ležiac na zemi
s vyloženou nohou už len sledoval, ako sa
ostatní pretekári snažia skočiť čo najďalej.
Márne. Samuel totiž, ako jediný doskočil za 6 metrovú hranicu a svojim prvým
a zároveň jediným pokusom 627 cm
v súťaži zvíťazil a získal druhý titul majstra
Slovenska! Na stupeň víťazov si pre druhú
zlatú medailu vyskočil odrazom zo zdravej
nohy. Taký neobvyklý pohľad na víťaza - na
jednej nohe botaska, na druhej hrubo namotaný obväz. Na druhý deň ráno sme si
museli reálne priznať, že vo svojej najobľúbenejšej disciplíne - v behu na 150 m pretekať pre zranenie nemôže. Aj keď sme ne-

jak podvedome čakali zázrak, noha síce cez
noc neopuchla, no maximálneho výkonu
by schopná nebola. Preto náš atlét už len
symbolicky, krívajúc, zakľakol do blokov,
aby takto ešte postrašil súperov na poslednú chvíľu. Za toto odhodlanie zabojovať
si vyslúžil uznanlivý potlesk celej tribúny
a po štartovom výstrele už len zľahka vybehol a po pár krokoch opustil dráhu. Všetci
vedeli, že keby bežal, tak by znovu vyhral,
čo ukázal aj čas prvého pretekára. Určite
bol veľmi sklamaný, lebo mu zranenie znemožnilo predviesť všetkým to najlepšie čo
vie - bežať s chuťou a radosťou čo najrýchlejšie, ako gepard a víťaziť.

No aj takéto príbehy
život a šport píše...
O dva týždne neskôr 29. septembra bol
Samuel nominovaný do reprezentačného
družstva žiakov SR na medzištátne stretnutie piatich štátov (Maďarsko, Česko, Slovensko, Chorvátsko, Slovinsko) a v maďarskom
Gyóri nastúpil v silnej medzinárodnej konkurencii v behu na 300 m. Tu s ešte nedoliečenou nohou dobehol časom 37,91 s na
8. mieste.
Bola to mimoriadna sezóna. Od januára
sa Samuelovi Michalkovi podarilo vybojovať 6 titulov Majstra kraja, 2 tituly Majstra
Slovenska a jeden bronz v skoku do diaľky. Spolu tak prekonal 8 oddielových rekordov AO SVIT v kategóriách starší žiaci
a dorastenci. V tabuľkách Slovenského atletického zväzu pre sezónu 2018 ostáva
suverénnym lídrom v behoch na 150 m,
200 m, 300 m aj v skoku do diaľky starších
žiakov. Skutočne obdivuhodné! Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu
AO SVIT a Mesta Svit.
Text a foto: LP

PLAVÁREŇ SVIT

NOVÉ OTVÁRACIE HODINY

od 1. 11. 2018

Novinka - ranné plávanie
a pondelkové plávanie

Po 14:00 -19:00 hod.
Ut 6:00 - 8:00 / 14:00 - 21:00 hod.
St 14:00 - 21:00 hod.
Št 14:00 - 21:00 hod.
Pi 6:00 - 8:00 / 14:00 - 21:00 hod.
So 10:00 - 21:00 hod.
Ne 10:00 - 19:00 hod.
NOVÉ ZĽAVY
dieťa do 2 rokov zdarma
skupinová zľava nad 10 osôb
2 hod. 3 €/osoba
celý deň 5 €/osoba
študent ISIC 2 hod. 2,50 €/osoba
celý deň 4 €/osoba
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Iskra si opäť užíva
dobrý vstup do nového ročníka
Slovenskej basketbalovej ligy
Basketbalisti Iskry Svit majú za sebou úvodný mesiac novej sezóny
Slovenskej basketbalovej ligy. „Medvede“ si opäť rýchlo získali priazeň
svojich fanúšikov dobrými výsledkami, ale aj postavením v tabuľke.
Zverenci trénera Michala Madzina preniesli dobré výsledky v príprave aj do ligových stretnutí. Hneď na úvod prišla pre
fanúšikov tá najlepšia správa. V podtatranskom derby deklasovali tradičného rivala
zo Spišskej Novej Vsi na jeho palubovke
109:74. „Úprimne vôbec som nečakal
takýto priebeh zápasu. Som veľmi rád,
že sme podali takýto výkon. Mali sme
stretnutie celý čas pod kontrolou, hrali
sme aj dostatočne rýchlo, aj dostatočne
rozumne. Je to však len prvý zápas, čaká
nás mnoho kôl. Som však šťastný, že sme
do sezóny vstúpili takto,“ vyjadril sa po
prvej výhre tréner Iskry.
Po úspešnom vstupe do sezóny prišla
na rad aj prvá domáca výhra. Z Iskra arény
odchádzal s prehrou minuloročný držiteľ
bronzu MBK Rieker-ComTherm Komárno.

„Medvede“ zdolali „obuvníkov“ 84:71. „Veľmi dobrý zápas pre nás. Bola to možnosť
ukázať našim fanúšikom nový tím, ktorý
podľa mňa má na to, aby patril k ligovej
špičke. Začali sme veľmi dobre, získali
sme vďaka tomu sebavedomie a počas
celého stretnutia sme hrali s vysokou
energiou a koncentráciou. Odohrali sme
jedenásť prípravných zápasov, ktoré nám
veľmi pomohli, keďže sme sa vďaka ním
mohli lepšie ako tím spoznať. Do ostrých
stretnutí sme tak šli v dobrom rytme. Je
veľmi dôležité, ako začnete sezónu. Máte
totiž potom šancu pomýšľať na top pozície v neskoršej fáze sezóny,“ zamyslel sa
rozohrávač Svitu Andrew Guillory.
Koniec víťazného ťaženia prišiel v Žiline.
Z mesta pod Dubňom odchádzali „podtatranci“ s prehrou 73:93. „Na každý kôš, čo

sme dali, sme sa museli nadrieť. Súper
pokryl naše silné stránky, nedarilo sa
nám premieňať trestné hody,“ uviedol po
zápase tréner Iskry. Z neúspechu sa však
jeho zverenci dokázali rýchlo otriasť, po
veľkej dráme, našťastie s úspešným koncom, triumfovali doma nad úradujúcim
majstrom z Levíc 80:79. „Je super odohrať
takýto štýl zápasu a ešte aj vyhrať. Spočiatku, kým sme sa dostali do obranného
tempa, sme urobili niekoľko chýb. Potom
sme sa prispôsobili a máločo sme súperovi dovolili. V závere došlo k neistote,
ale našťastie sa nemuselo nič opakovať.
Bol to vynikajúci, napínavý duel do poslednej sekundy. Pre fanúšikov musel byť
veľmi zaujímavý. Myslím si, že sme splnili
všetko, čo sme chceli,“ prezentoval svoj
názor pivot Maurizio Galata.
V závere októbra privítali Sviťania doma
ďalšieho ašpiranta na titul - Inter Bratislava.
Aj napriek veľkej snahe bol však ich súper
nad ich sily, „žlto-čierni“ zvíťazili napokon
88:79. „Odohrali sme ťažký zápas. Myslím
si, že sme hrali dobre, ale v prvom polčase sme neboli koncentrovaní. V druhom
polčase nám už začali dochádzať sily
a Inter premenil ťažké strely. Dali sme do
zápasu sto percent, ale na výhru to nestačilo. Musíme pokračovať ďalej,“ vyhlásil po zápase Saša Avramovič.
Október tak priniesol pre Iskru tri víťazstvá a dve prehry, čo znamenalo priebežné piate miesto v tabuľke. Pozitívom
po vstupe do novej sezóny sú viaceré
veci. Cestu do Iskry arény si opäť nachádza veľký počet priaznivcov, hráči sa im za
to odvďačujú atraktívnym basketbalom
a dosiahnuté výsledky držia Svit v kontakte s čelom tabuľky.
V novembri pokračuje liga neúprosným tempom, „medvede“ odohrajú
sedem zápasov. Doma sa predstavia
17. novembra proti Spišiakom a o týždeň
neskôr proti Žiline.
MD, foto: DF

Naši futbalisti vybojovali ôsme miesto

Pred začiatkom jesennej
časti IV. ligy (skupina Sever), si tréner Milan Jambor želal, aby
družstvo FK Svit po 15-ich kolách skončilo
v strede tabuľky. Jeho želanie sa splnilo
a Svit skočil na 8. mieste zo 16 družstiev.
Začiatok jesennej časti bol veľmi zlý.
V prvých troch kolách doma prehrali so
Starou Ľubovňou 0:2, so Spišským Podhradím 0:4 a v 2. kole dokonca prehrali
v Gerlachove 8:1.

No kolektív to nezlomilo, skúsený tréner
a bývalý úspešný extraligový hráč Košíc
a Púchova sa so svojimi spolupracovníkmi,
oporami družstva, brankárom a kapitánom
družstva R. Marušákom a hráčmi Chybom,
Monkom pustili do tvrdej tréningovej práce s mladými, neskúsenými hráčmi. A výsledok? Družstvo ešte po doplnení skúseným T. Sabom vytvorilo s mladými hráčmi
kolektív, ktorý dokázal postupne vyhrávať
aj u súperov, ako v poslednom 15. kole

v Sabinove, kde po dobrom výkone vyhral
0:2. Chvályhodný počin ľudí, ktorým leží
na srdci osud nielen mužského futbalu vo
Svite. Futbalisti Svitu sa tak z posledného
miesta v tabuľke postupne prepracovávali
na “vyššie poschodia“ až na konečný stred
tabuľky. Na rade sú teraz funkcionári FK,
aby s mestom pripravili pre nich a mládežnícke kolektívy, v blízkej budúcnosti lepšie
tréningové podmienky, napríklad aj výstavbou umelej hracej plochy.
M. Jurčák
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