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ZO ŽIVOTA V MESTE

Pohľad na koronakultúru

Kultúrno-spoločenské vyžitie neprestajne malo a má svoje miesto a zázemie v spôsobe života verejnosti. Štát si vždy uvedomoval jeho význam
a spoločenskú cenu. No prišlo niečo neočakávané a vládu nad všetkým
jednoznačne prebralo ochorenie covid-19.
Všetci sme verili, že len na krátku
dobu. Nestalo sa tak a ľudia si v začiatočnom štádiu korony postupne začali
uvedomovať absenciu kultúry a ďalších
bežných vecí, ktoré boli pre nás dovtedy
samozremosťami. Spôsobilo to obmedzenie fungovania normálneho života.
Priamy kultúrny zážitok v žiadnom prípade nemohli nahradiť ponuky médií a ani
online prenosy akýchkoľvek vystúpení, či
už divadelných alebo hudobných. Reálny
a priamy kontakt návštevníka s rôznymi
odvetviami kultúry (koncerty, divadlá,
zábavné programy, detské programy,

festivaly, prehliadky...) je absolútne nenahraditeľný.
Naše vnímanie kultúry v období spred
niekoľkých mesiacov bolo spojené s jej
odsúvaním do úzadia. Z pohľadu štátu bolo nutné zotrvať, resp. počkať na
priaznivejšiu situáciu. A tá prišla. Korona
sa umúdrila, začala slabnúť, až nakoniec
sa postupne a čiastočne začali realizovať
kultúrne aktivity. Aj keď za prísnych opatrení a divákovi neumožňovali taký komfort, ktorý by čakal. Ale diali sa.
Je tu ale druhá vlna... Prišla ďalšia „nepredvídaná“ vlna covid a to, čo sa nám

zdalo, že máme na dosah ruky, odišlo
znova preč. Covid nám opäť ukázal, kto je
tu „pánom“. To spôsobilo, že pri hodnotení dnešnej situácie je kultúra, z akéhokoľvek pohľadu, na mizivej, až zanikajúcej
úrovni.
Je dôvod sa obávať, že konzumenti
kultúry ako takej, stratia svoje spoločenské návyky. A netýka sa to len nás dospelých. Ide predovšetkým o deti, žiakov
a študentov, ktorí by mali byť priamymi
účastníkmi kultúrno-spoločenského diania, ktoré podporuje ich rast, emocionálnu úroveň, utváranie vlastných názorov,
hodnotové postoje a rozvoj celkovej
vzdelanostnej úrovne.
Obmedzili sme spoločenské a rodinné
stretnutia, väčšina z nás navštevuje obchody v minimálnej miere, nosíme rúška,
dezinfikujeme ruky, deti sa učia vo väčšine online a medzi sebou sa stretávajú
veľmi obmedzene. To všetko môže spôsobiť postupné ochromenie a pasivitu
našich návykov, spojenú s nastupujúcou
pohodlnosťou.
Je až obavou vyjadriť myšlienku, že sa
stráca alebo prestane existovať na určité
obdobie záujem o kultúru. Áno, prvoradé
je naše zdravie a chránime ho, ale komplexné zdravie existuje len v súlade s duševnou rovnováhou, to je fakt potvrdený
aj vedou. Duševnú rovnováhu dokážeme
dosiahnuť aj vtedy, keď nasýtime dušu
hodnotou umeleckého zážitku.
Nebuďme ľahostajní ku kultúre v čase
korony a snažme sa ju podporovať možnými a dostupnými spôsobmi tak, aby
sme sa mnohokrát stretli na podujatiach,
ktoré nám prinesú predovšetkým radosť
a pocit obvyklého spôsobu života.
Mária Jalovičiarová

Vo Svite sa pred vianočnými prázdninami nezačalo
prezenčné vyučovanie podmienené testovaním
Vláda prostredníctvom vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva umožnila
zriaďovateľom a rodičom, aby sa žiaci
2. stupňa vrátili do škôl krátko pred
prázdninami, avšak za podmienky preukázania sa negatívnym výsledkom testu
na ochorenie covid-19, nie starším ako
7 dní (žiak a minimálne jeden zákonný
zástupca).
Vedenie mesta si uvedomuje nutnosť
obnovenia prezenčného vyučovania
pre 2. stupeň základných škôl. Preto riaditeľky škôl realizovali v dňoch od 7. do
8. decembra prieskum medzi rodičmi
a zákonnými zástupcami žiakov s otázkami týkajúcimi sa záujmu o návrat do škôl
za podmienok, aké určil Úrad verejného
zdravotníctva SR a teda za podmienky
absolvovania testovania - žiak a 1 zákonný zástupca.
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Primátorka Ing. Dáša Vojsovičová a vedenie škôl intenzívne vyvíjalo počas posledných dvoch týždňov niekoľko rôznych iniciatív so snahou spustiť prezenčnú formu vyučovania.
 Do prieskumu sa zapojilo celkom 383
zákonných zástupcov. S návratom do škôl
súhlasilo (vrátane testovania) 54,05% rodičov, proti bolo 45,69%.
 Mnohí rodičia, ktorí aj vyjadrili súhlasné stanovisko však dopĺňali, že nesúhlasia s testovaním.
 Takmer všetci rodičia, ktorí vyjadrili
nesúhlasné stanovisko chcú, aby sa deti
mohli vyučovať prezenčne, ale nesúhlasia s podmienkou testovania.
 Na základe názorov rodičov, zložitosti procesov súvisiacich so zriadením
mobilného odberového miesta, kde by
bolo umožnené žiakom a zákonným zá

stupcom sa otestovať, ale tiež rapídne
sa zhoršujúcej situácii so šírením vírusu
a ohlásenému lockdownu, sa vo Svite do
vianočných prázdnin nespustí prezenčná
výučba pre žiakov 2. stupňa.
 Zároveň by školy neboli schopné
v tak krátkom čase zabezpečovať súčasne dištančnú aj prezenčnú formu vyučovania.
 Rovnaký názor a stanovisko prijala aj
Únia miest Slovenska, ktorej členom je aj
mesto Svit - plošné testovanie v školách
je pre väčšinu miest neprijateľné a nepredstaviteľné.
 Zástupcovia miest nesúhlasia s tým,
aby museli žiaci, zamestnanci a zákonní zástupcovia podstupovať testovanie
a žiadajú od vlády a ministerstva prijať
jednoznačné pravidlá a podmienky testovania a financovania.		
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Drahí čitatelia,
obyvatelia, priatelia.
Ani sme sa nenazdali a opäť je tu obdobie očakávania najkrajších sviatkov v roku. Mám pocit, že som Vám
priala krásne Vianoce iba „včera“...
Možno je to aj preto, že tento rok bol
iný, prekvapivý, plný zdanlivo nezvládnuteľných situácií či úloh. Plný problémov súvisiacich s ochorením covid-19, ktorý udrel
plnou silou na to najcennejšie čo máme
- na naše zdravie. Ochorenie nám nedovolilo viesť plnohodnotný život, ale prebudilo v nás omnoho väčšiu zodpovednosť,
spolupatričnosť a pocit porozumenia.
O to viac veľmi túžime po období, ktoré
nám pomôže aspoň na chvíľu zabudnúť
na problémy a strasti uplynulých dní. Netrpezlivo vyzeráme dobu, v ktorej spomalíme, vydýchneme si a vystúpime z každodenného zhonu.

Čas, ktorý je pred nami je tu snáď ako
vykúpenie a je na to ako stvorený. Čaro
a výnimočná atmosféra Vianoc nech
nás, aj napriek tomu všetkému, čo nechávame tento rok za sebou, napĺňajú
pocitmi pokoja, lásky, šťastia a harmónie. Atmosféra týchto sviatočných dní
je plná spomienok i očakávaní, nič nie
je bežné ani všedné a napriek tomu, že
Vianoce sú každý rok, ich kúzlo sa nedá
ničím nahradiť. Nech sú Vianoce aj tento
rok časom, ktorý nás naplní citom a čírim
ľudským šťastím. Väčšmi ako inokedy si
uvedomujeme hodnotu domova, rodiny
a našich blízkych, snažíme sa byť pozornejší a chápavejší. Želajme si, aby to krásne teplo, pochopenie a radosť zostalo
v nás počas celého roka.
Zabudnite na strasti roku 2020 a prežite vianočné sviatky so všetkým, čo k nim
patrí. Nech sú len o láskavosti, zázračnej
vôni domova a úsmevoch na tvárach.
Ale najmä, nech ich môžete stráviť doma
s blízkymi a v zdraví. Zároveň obetujme
všetci modlitbu za všetkých, ktorí nemôžu byť s rodinami, alebo nebodaj bojujú
s chorobami...
Milí Sviťania,
prajem Vám príjemné a požehnané
sviatky, prežite ich v šťastí, v pevnom
zdraví, v láske, v spokojnosti v kruhu
svojej rodiny a tých, na ktorých Vám
najviac záleží.
Ing. Dáša Vojsovičová
Primátorka mesta

Títo vzácni ľudia zachraňujú životy
V tomto roku sa žiaľ vzhľadom na epidemiologickú situáciu neuskutočnilo
ani tradičné oficiálne odovzdávanie plakiet ľuďom, ktorí sú pravidelnými
darcami. Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová by rada touto cestou
úprimne poďakovala a vzdala úctu Sviťanom, ktorí neváhajú darovať
najvzácnejšiu tekutinu, ktorá znamená život, obzvlášť v tomto období.

Drahí darcovia, blahoželáme k získaniu plakiet a ďakujeme!
BRONZOVÁ JANSKÉHO PLAKETA 2020
Ing. Austerová Mária, Ing. Bruzik Peter, Ing. Gajan Milan,
Hanakovičová Iveta, Mgr. Hurčalová Alžbeta,
Mgr. Juščáková Andrea, Kadlótová Veronika, Kancianová Silvia,
Koščák Tomáš, Kušmirek Rastislav, Pastrnák Pavol,
Strok Ladislav, Tomečko Peter, Zacharová Katarína

STRIEBORNÁ JANSKÉHO PLAKETA 2020
Belan Štefan, Mgr. Ivančáková Simona, Mgr. Kadlót Michal,
Kokt Tomáš, Mgr. Kukurová Iveta

ZLATÁ JANSKÉHO PLAKETA 2020
Baltová Eva, Graňák Pavol, Kadlót Michal, Ing. Košťál Jozef,
Mgr. Sasák Štefan, Štec Juraj

DIAMANTOVÁ JANSKÉHO PLAKETA 2020
Kiska Jozef
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Z DIÁRA
PRIMÁTORKY
n 1. november - účasť na plošnom testovaní
n 3. november - 18. riadne rokovanie
mestského zastupiteľstva
n 5. - 6. november - stretnutie Krízového štábu mesta Svit a vyhodnotenie poznatkov, skúseností a sťažností
z 1. kola plošného testovania
n 7. - 8. november - účasť na 2. kole
plošného testovania
n 10. november - pracovné stretnutie
s poslancami mestského zastupiteľstva,
na ktorom sa jednalo o zostavení rozpočtu mesta na rok 2021
n 11. - 15. november - karanténa primátorky z dôvodu kontaktu s pozitívne
testovanou osobou
n 16. november - pracovné stretnutie
na Mestskom úrade v Šali, s primátorom
mesta Šaľa s Mgr. Jozefom Belickým,
ako aj ďalšími starostami a primátormi
dotknutých obcí a miest a za účasti
poslancov NR SR ohľadne konania Úradu pre verejné obstarávanie v súvislosti
so zaobstaraním nájomných bytov
n 18. november - zasadnutie krízového
štábu pri OÚ v Poprade v súvislosti s prácami na oprave mosta do Lopušnej doliny
n 19. november - zasadnutie Mestskej
rady
n 19. november - pracovné stretnutie
s Ing. Lizákom k územného plánu
n 20. november - podpis zmluvy s víťazom súťaže so spoločnosťou RHP, s.r.o.,
na opravu a servis motorových vozidiel
Mestského úradu
n 23. november - on-line stretnutie
s primátormi miest Poprad, Kežmarok
a Vysoké Tatry - diskusia o pripravovanej
spolupráci v území miestneho rozvoja pri príprave čerpania fondov EÚ pre
programové obdobie 2021-2027
n 24. november - pracovné stretnutie
so zástupcami Technických služieb Svit
a odbornými pracovníkmi MsÚ ku koncepcii zberu gastro a kuchynského odpadu v našom meste
n 24. november - za účasti cestných
správnych orgánov OÚ Prešov, Poprad,
ODI PZ Poprad došlo k prejednávaniu
podnetu občanov Svitu ministrovi vnútra
SR. Občania vzniesli námietky voči projektu projektovému riešeniu výstavby
mimoúrovňového prechodu do Batizoviec ako aj premávky na ceste 1/18 po
ukončení výstavby. Účastníci sa dohodli
na oslovení investora stavby - ŽSR so žiadosťou o prehodnotenie projektu.
n 26. november - 19. riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
n 29. november - rozsvietenie prvej
sviece na adventnom venci pri Dome
kultúry
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Zľava: Vladimír Cisár,
Eduard Bobrík, Monika Bobríková,
Rastislav Pavlovič

Ľudová hudba Bystrianka
je už „tridsiatnička“

Ich názov nemá nič spoločné s mestom Bystrica ani riečkou Bystrianka.
Liptovským Hrádkom, kde hudobné teleso vzniklo, preteká rieka Belá.
S týmto názvom však už existoval iný súbor. Názov Bystrianka si odvodili
práve od tejto horskej riavy - bystriny, prameniacej pod Kriváňom. Symbolizuje čistotu, krásu, ale aj dravosť a temperament, prepojenie rýdzeho
tradičného hudobného prejavu s krásou našej prírody, čo je zobrazené aj
v ich logu. O folklóre, histórii súboru a všeličom inom sme sa zhovárali
s Mgr. Monikou Bobríkovou, manažérkou a členkou Bystrianky.
Poďme teda od začiatku - doslova
začiatku Bystrianky. Kedy a kde vznikla?
Formovať sa začala v roku 1990, keď
sa rozhodli muzikanti folklórneho súboru
Tatrín založiť si vlastnú ľudovú hudbu. Pôsobila v Liptovskom Hrádku. Z pôvodnej
zostavy ostal dodnes v kapele Edo Bobrík a Rasťo Pavlovič. Každý z členov mal
skúsenosti s účinkovaním a reprezentáciou slovenského folklóru na rôznych
zahraničných a domácich folklórnych
festivaloch prostredníctvom súborov,
v ktorých pôsobil. Od roku 2000 má ľudová hudba (ďalej len ĽH) štyroch členov
a od roku 2008 pôsobí ako občianske
združenie so sídlom vo Svite. Predsedom je Eduard Bobrík a manažérkou
som ja. Od roku 2011 tvorí OZ Bystrianka
aj 11-členná ženská spevácka skupina,
ktorú vediem. Okrem stabilnej zostavy
sme si už vychovali aj vekovo mladšie
speváčky, ba dokonca máme už aj detskú spevácku skupinu. Učíme ich interpretačným zručnostiam, kreativite, láske
k tradíciám, ale aj všeobecne nachádzať
krásu v umení. Prvky tradičnej ľudovej
kultúry majú veľký význam aj v mravnej
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a estetickej výchove a rozvíjaní talentu
vo všetkých druhoch umenia a tvoria súčasť napĺňania voľnočasových aktivít detí
a mládeže. Práca s deťmi a mládežou má
obrovský zmysel a význam, ktorá prináša
svoje ovocie. Teší nás ich napredovanie
a rozvíjanie umeleckej činnosti, ktorú
u nás nadobudli.
V tomto je iste výhodou vaše vzdelanie a rodinné zázemie?
Určite. Mám hudobné vzdelanie, tak
ako takmer všetci naši členovia. Hrám na
husle, klavír a gitaru. Na konzervatóriu
som vyštudovala spev a na vysokej škole etnológiu, pretože folklórom som žila
už odmalička. K hudbe ma viedli rodičia,
ktorí boli učitelia na ZUŠ, hru na husle
ma učila mama, ktorá ma aj priviedla do
folklórneho súboru. V našej muzikantskej
rodine sa stále doma hralo na sviatky
a pri rôznych oslavách. Mama bola dlhé
roky primáškou FS Jánošík a doteraz
s nami hrá v Bystrianke a otec dlhoročným členom Dychovej hudby Sviťanka.
Ja takisto učím na ZUŠ. Mojou prioritou
je venovať sa deťom a ako som už spomínala, nechať v nich odkaz našich predkov

a vštepovať im lásku k folklóru.
Pripravujem ich na rôzne folklórne súťaže v speve a ľudovej
hudbe, zapájam ich medzi nás
„starších členov“. Manžel je jeden
zo zakladajúcich členov Bystrianky. Za
seba môžem povedať, že je úžasné, keď
môže byť práca zároveň koníčkom. Láska
k folklóru a našim tradíciám nás ovplyvňuje celý život.
Keďže ste obaja aktívnymi členmi,
nevplýva niekedy súbor na vaše súkromie až príliš?
Ale áno, rodinný život sa podriaďuje aktivitám Bystrianky J. Čo sa týka
organizácie, je to veľmi náročné. Bystrianku zabezpečujem po organizačnej
a umeleckej stránke sama. Týmto by som
rada poďakovala manželovi za pomoc
a podporu, pretože popri práci a rodine
by som bez neho tieto aktivity zvládať
nestíhala.
Je to množstvo administratívnej práce, ekonomických činností, nehovoriac
o logistike, manažovaní a organizovaní
vystúpení, členov a spojením tohto všetkého, kde človek musí myslieť aj na najmenší detail, vzniká skutočne niečo krásne a jedinečné. Najkrajšou odmenou za
túto náročnú prácu je pre mňa moment,
keď sa vystúpenie vydarí. Samozrejme,
vždy sa nájdu nedostatky, ktoré nás posúvajú ďalej a vybičujú vždy k lepším
a kvalitnejším výkonom. Je to pre nás celoživotná láska, ktorá má zmysel a dáva
nám energiu. U nás to platí dvojnásobne,
vo vzájomnej symbióze sa s manželom
dopĺňame, spojila nás záľuba, ktorú ďalej
rozvíjame.
Čo všetko nájdeme vo vašom repertoári?
Prevažne ľudové piesne z rôznych
regiónov Slovenska. Nemáme vlastnú
tvorbu. Dôraz kladieme na spracovanie
autentickej predlohy, zachovanie pôvodného prejavu a charakteru interpretovaného regiónu a oblasti. Zameriavame sa
najmä na hornoliptovskú oblasť, keďže
hudba je pôvodom liptovská. Doteraz
pôsobíme ako sprievodná hudba Folklórneho združenia Stráne z Važca. Osvojili
sme si inštrumentálny herný štýl z Važca,
čiastočne aj z Východnej. Primáš Vlado
Cisár pôsobí z nás najdlhšie vo FSk Važec,
od roku 1980 doteraz.
Medzi obľúbené piesne ženskej speváckej skupiny patria rusínske piesne
a koledy. Takmer všetky speváčky máme
svoje korene v rusínskom, či ukrajinskom
regióne. Pri týchto piesňach sa snažíme
spracovávať identifikačné znaky lokálnej
a individuálnej interpretácie, medzi ktoré
patrí najmä polyfónia a dialekt. Nie som
len muzikantka, ale aj speváčka. Pôsobila som ako dlhoročná vedúca speváckej
skupiny FS Jánošík Svit. Tematicky sa zaINFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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meriavame na spracovanie kalendárnych
obyčajov, medzi ktoré patria stridžie dni,
kolednícke pásma k Vianociam, obdobie
Fašiangov, Veľkej noci, ale aj obdobie letného slnovratu, takisto aj obyčaje životného cyklu, akými sú najmä svadobné
odobierky, svadobné čepčenia a pod.
Za tých 30 rokov ste iste stihli zožať aj
mnohé úspechy alebo získať ocenenia.
Každoročne sa zúčastňujeme množstva podujatí, vystúpení a súťaží. Spomeniem aspoň najdôležitejšie.
V roku 2013 sme sa na celoštátnej
súťaži folklóru dospelých Vidiečanova
Habovka umiestnili popri špičkových ĽH
v zlatom pásme, čo možno považovať za
výrazný úspech, pretože naša 4-členná
hudba v tejto silnej konkurencii zaujala
svojím charakteristickým lokálnym interpretačným štýlom. Porota ocenila úroveň
interpretácie pôvodného hudobného
folklórneho materiálu, vystihnutie lokálneho charakteru, vhodný výber a dramaturgiu repertoáru, technickú vyspelosť
a umeleckú úroveň interpretácie a celkový umelecký dojem. Niekedy naozaj platí
staré a osvedčené: „menej je viac a v jednoduchosti je krása“.
Máme za sebou zvláštny rok bohatý
na obmedzenia, ale chudobný na kultúru. Ako ho strávila Bystrianka?
Tento rok sme nahrávali vianočné CD,
práve pri príležitosti nášho jubilea, na
ktoré sme si pozvali takmer všetkých,
s ktorými spolupracujeme. Veľmi sa teším, že sa ňom podieľali aj moji rodičia
a dcéra. Plánovali sme ho uviesť do života na jeseň, avšak kvôli koronavírusu
a súčasnej situácii sa tento termín výrazne predlžuje. Veríme, že v januári sa nám

Zlava: Marta Ištvániková, Jozef Ištvánik,
Gabriela Bobríková, Monika Bobríková,
Eduard Bobrík
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ho podarí vydať a zorganizovať koncert.
Samozrejme bude to závisieť hlavne od
epidemiologickej situácie na Slovensku.
Čo sa týka vystúpení, tých máme ročne
okolo 200, sú to rôzne koncerty, podujatia, plesy, eventy, ale aj súťaže. Práve vďaka spolupráci s folklórnymi skupinami
vystupujeme sporadicky na rozličných
podujatiach, regionálnych, krajských
a celoslovenských súťažiach, domácich
a zahraničných festivaloch. Tento rok sme
sa nezúčastnili žiadneho festivalu. Prispôsobili sme sa dobe a v tomto korona období sme si vyskúšali aj novinku a zahrali
zahraničným Slovákom Katarínsku zábavu online z domu.
Na druhej strane môžem za seba povedať, že som aj celkom rada, pretože
sme niekoľko rokov nezažili voľný víkend
a obdobie oddychu nám prišlo veľmi
vhod.
O našu ženskú spevácku skupinu
je veľký záujem hlavne v súvislosti so
svadbami, pretože súčasným trendom
je objednávať si čepčenie a odobierku
u speváckych skupín a súborov. Venujeme sa tradičným svadobným čepčeniam
a odobierkam, zapožičiavame kroje pre
nevestu a ženícha a trúfam si povedať, že
svojím prístupom a kvalitou dokážeme
uspokojiť aj najnáročnejšiu klientelu.
Spomenuli ste vianočné CD a Vianoce máme za dverami. Ako ich trávi folklórne-etnologicky založená rodina? J
Pred a počas vianočných sviatkov je
pre nás veľmi rušné a náročné obdobie.
Zvyčajne máme skutočne každý deň nejaké vystúpenie, počas sviatkov aj niekoľkokrát denne. Keďže chcem aj doma
pripraviť na Vianoce všetko tak, aby som
stihla s deťmi upratať, upiecť viacero
druhov koláčov, ozdobiť medovníčky
a stromček, pripraviť pravú rodinnú
a čarovnú atmosféru, je to naozaj „fuška“.
Ako som už spomínala, zameriavame sa
na tradičné spracovanie kalendárnych
obyčajov, preto volíme repertoár, ktorý je
vhodný nielen na javisko, ale aj do chrámu, kde nás počas vianočných sviatkov
pozývajú vystupovať.
Veľkou výhodou je, že sme obaja
učitelia a počas sviatkov čerpáme dovolenky, čiže si užijeme rodinu, deti
a popritom stíhame aj vystupovať. Zatiaľ netušíme, ako to bude počas tohtoročných Vianoc, keďže je situácia taká,
aká je... Vystúpení máme zarezervovaných dosť. Všetci cítime, že tieto sviatky
nebudú také, na aké sme boli zvyknutí.
Želáme si, aby sa aspoň naše vianočné
CD dostalo k svojim poslucháčom a fanúšikom čo najskôr. Všetkým čitateľom
a obyvateľom mesta Svit prajeme krásne,
požehnané a ničím nerušené vianočné
sviatky. Prajeme im hlavne veľa zdravia,
lásky, šťastia a rodinnej pohody v kru-

hu svojich najbližších. Nech sa život nás
všetkých vráti opäť do „starých koľají“
spred pandémie.
Za rozhovor ďakuje Daniela Virostko
Súčasné nástrojové zloženie hudby
je: Ing. Vladimír Cisár a Marta Ištvániková - primáš/-ka, 1. husle, spev; Mgr. Monika Bobríková - 2. husle, spev; Ing. Eduard
Bobrík - husľová kontra, spev; Rastislav
Pavlovič a Lukáš Zajac - kontrabas, spev;
Príležitostne a v závislosti od potreby
a požiadaviek spolupracujeme s harmonikármi a inými muzikantami.

Aktivity a úspechy
ĽH Bystrianka
 1994 dvaja členovia ĽH vypomáhali
v STV1 pri nakrúcaní silvestrovskej relácie „Naša naj...“
 1996 participovala ĽH nahrávkou
s úspešným divadelným súborom z Lipt.
Hrádku v inscenácii „Z dreva vyrezané“,
ktorú napísal pre divadelný súbor v Liptovskom Hrádku Ľubomír Feldek a je
koncipovaná ako muzikál s výrazným
použitím folklórnych prvkov.
 1997 nahrávala ĽH s STV1 reláciu
„Máme doma žiaka“, kde boli Ministerstvom kultúry SR oceňovaní najlepší
žiaci cenou Sv. Gorazda.
 1999 vydala prvé CD pod názvom
„Z každého rožku trošku“
 2004 hrala ĽH komparz do filmu „Román pro ženy“, režiséra Filipa Renča,
ktorý bol v r. 2005 ocenený na festivale
v Karlových Varoch Českým levom.
 2004 pomáhal jeden člen ĽH pri nahrávaní relácie „Svadba snov“ pre STV.
 2005 nahrala ĽH ďalšie CD pre SAV
Bratislava na výskum súčasných hornoliptovských hudieb.
 2006 nahrala ĽH CD pod názvom
„Z každého rožku trošku 2“.
 2007 ĽH nahrala videoklip s FSk Važec
pre STV2 do súťažnej relácie Kapura.
 2009 sa ĽH zúčastnila na 20. ročníku Medzinárodnej súťaže ľudových
hudieb, spevákov a inštrumentalistov
v poľskom meste Źywiec, kde získali
ocenenie.
 2010 dvaja členovia nahrali videoklip s FS Vagonár - Stará škola, tiež do
súťažnej relácie Kapura.
 2015 nahrávanie do súťažnej relácie
Kapura, digitalizáciu ľudových tancov
pre Múzeum SNP v Banskej Bystrici.
 2015 - 8 videoklipov pre TV Senzi
a TV Folklorika
 2018 - 2019 nahrávali CD s FZ Stráne
z Važca.
 2018 - 2019 - nahrávania relácie
RTVS Zem spieva a prebojovali sa až
do semifinále.
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Malé obzretie za týmto šk. rokom alebo ako pracujeme počas pandémie
Tento školský rok je pre nás, žiakov aj učiteľov, vďaka nezvyčajným udalostiam mimoriadne náročný a turbulentný. Blíži sa záver kalendárneho
roka a je tu čas bilancovania. Pozrime sa spolu ako prebieha vyučovanie
počas pandémie v našej škole ZŠ Komenského Svit.
Žiaci 5. - 9. ročníka sú už od 26. októbra
doma, učia sa dištančne a žiaci 0. - 4. ročníka chodia do školy a učia sa prezenčne.
Nevieme ako dlho tento stav ešte potrvá,
ale postavili sme sa k tomu zodpovedne
a poctivo. Kto je na tom lepšie? Odpoveď
záleží od toho, koho sa budeme pýtať.
Žiaci prvého stupňa závidia druhostupniarom, že sú doma, že nemusia ráno
vstávať. Druhostupniari závidia malým,
že sa môžu stretávať s kamarátmi, môžu
sa opýtať pani učiteľky priamo na hodine,
keď niečo nevedia a môžu zažívať všetko
to, čo patrí k škole.
Ako prebieha dištančné vzdelávanie
u nás? Prejdite sa s nami po chodbách
a zistíte, že z každej triedy počuť výklad,
skúšanie, hry, otázky, jednoducho učenie
ako keby boli triedy plné žiakov. Vyučo-

vanie sa neprerušilo, zmenilo sa iba prostredie pre žiakov. Teraz sú podmienky
dištančného vzdelávania jednoznačnejšie
ako to bolo na jar. Škola poslala žiakom
každej triedy druhého stupňa nový rozvrh,
v rámci ktorého sme vymedzili indikatívnu
týždennú záťaž, ktorá stanovuje počet hodín, koľko by sa žiaci za týchto podmienok
mali venovať vzdelávaniu. V priemere je to
15 hodín týždenne pre žiakov 2. stupňa.
V rozvrhu sme sa zamerali na hlavné vzdelávacie oblasti. Bol určený aj časový rozvrh,
kedy prebiehajú online hodiny v jednotlivých predmetoch. Tento čas je stanovený
ako optimálny z hľadiska psychohygieny
u detí v rôznom veku. Nad rámec týchto
hodín sa môže dieťa venovať doplnkovým
vzdelávacím oblastiam, z ktorých im učitelia posielajú úlohy na relax, oddych či zába-

Mikuláš „navštivil“ aj žiakov, ktorí sa teraz učia dištančne doma
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vu. Pri prechode na dištančné vzdelávanie
sa nekopíruje bežný rozvrh, aký majú žiaci
v škole. Online hodina má svoje špecifiká
a dôležitá je aj spätná väzba od žiakov, či
všetkému rozumejú. Počas dištančného
vzdelávania je dôležité upevňovať prebraté učivo, ale oboznamovať žiakov aj s novým učivom. Dištančné vzdelávanie je pre
žiakov povinné. Tieto podmienky určujú
organizáciu výchovnovzdelávacej činnosti našej školy tak, aby bol zabezpečený
čo najefektívnejší prístup všetkých žiakov
k vzdelávaniu.
Akú úlohu pri dištančnom vzdelávaní
zohráva rodič? Veľmi dôležitú, hlavne pri
nastavení pravidelného režimu dňa svojich
detí. Deti si ešte nevedia sami organizovať
čas, aby mali efektívny time management.
Je preto veľmi dôležité, aby rodič vedel, čo
robí jeho dieťa počas dňa, aby dieťa malo
možnosť sa na rodiča obrátiť aj vtedy, keď
je v práci. Teraz je naozaj kľúčové sa o dieťa
zaujímať a rozprávať sa s ním. Nechceme,
aby rodičia suplovali prácu školy, ale určite
sú žiaci, ktorým je treba dovysvetliť učivo,
alebo dohliadnuť na plnenie úloh. Chápeme vašu únavu, o to viac ďakujeme za pomoc pri zvládaní tejto ťažkej situácie.
Pre učiteľov je dištančné vyučovanie
omnoho ťažšie a s menším efektom ako
prezenčné. Naši učitelia sa napriek ťažkým podmienkam snažia vzdelávanie
nastaviť tak, aby sa čo najviac priblížilo
tomu, čo mali naplánované v prezenčnom vyučovaní. V prvej vlne bola pre nás
situácia nová, všetci sme hľadali najlepší spôsob, ako ju zvládnuť. Ale niečo sa
predsa zmenilo, kvalita vyučovania. Učitelia sú teraz omnoho lepšie pripravení.
Využívajú všetky možnosti ako žiakom
učenie uľahčiť. Analyzovali sme vyučovanie v prvej vlne, učitelia sa vzdelávali
a pripravovali seba aj žiakov na podobný
scenár. Naštudovali si nové metódy, mnohých žiakov sme vyzbrojili novou technikou, aby sa mohli online vzdelávať, zjednodušili a zjednotili sme platformu na
pripojenie na vyučovanie. Sme nároční na
seba a zodpovedný prístup očakávame aj
od žiakov. Učitelia idú do online vzdelávania v druhej vlne s väčším nasadením
a prísnejšie. Aj počas pandémie pracujú
na sebe, zúčastňujú sa webinárov - hľadajú čo najefektívnejšie nástroje vo vzdelávaní našich žiakov. A to všetko s jediným
cieľom, aby žiaci čo najmenej pocítili dopad pandémie na svoje vedomosti. Sme
si vedomí, že sme zodpovední za vzdelávacie výsledky našich žiakov aj za týchto
okolností. Veríme, že sa nám to všetkým
podarí. Stačí ak budeme všetci chcieť.
A čo si želáme do nového roku? Zdravie, zdravie a zdravie. Pretože potom sa
môžeme KONEČNE všetci vrátiť do školy
a vzdelávať sa. Krásny zdravý nový rok!
ZŠ Komenského
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Z rokovania zastupiteľstva
Program 19. riadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Svit pozostával z 25 bodov. Poslanci sa stretli 26. novembra. Niekoľko bodov programu bolo
venovaných majetkovoprávnym vysporiadaniam, alebo prenájmom pozemkov
prislúchajúcim k rodinným domom, ktorým právne oddelenie mestského úradu
postupne zmluvne zosúlaďuje skutkový
stav s právnym. Prevažná väčšina rokovacieho času však patrila schvaľovaniu
prenájmov nebytových priestorov organizáciám, klubom alebo občianskym
združeniam. Poslanci schválili prenájmy
hodné osobitného zreteľa za 1 €/ rok po
odporúčaní Komisie finančnej, správy
majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu:
n Športovému klubu Horal - Alto Slovakia v budove Zdravotného strediska Svit,
n Občianskemu združeniu Rozpuk v budove Zdravotného strediska Svit,
n Mládežníckemu hokejbalovému klubu
MHbK Lords Ball Svit budove Zdravotného strediska Svit,
n Občianskemu združeniu GPO Svit
v budove Plavárne,
n Folklórnemu súboru Jánošík Svit v budove Domu kultúry,
n Občianskemu
združeniu
Detský
famózny svet v budove Domu kultúry,
n Únii žien Slovenska, ZO Svit, v priestoroch „nad poštou“,
n Únii žien Slovenska, ZO Pod Skalkou
v priestoroch Domu kultúry Pod Skalkou,
n Basketbalovému klubu mládeže Svit
a Iskre Svit v rôznych športových priestoroch,
n Rímskokatolíckej farnosti Svit v budove telocvične na Štefánikovej ulici,
n Korasao, s.r.o., (Batida - bubnová show)
v budove na Štefánikovej ulici,
n Futbalovému klubu Svit priestory na
futbalovom štadióne.
Zelenú dostali aj drobné rozpočtové
opatrenia týkajúce sa Centra voľného
času a Spoločného obecného úradu.
Rozsiahlejšiu diskusiu, do ktorej sa zapojil aj hlavný kontrolór mesta Jozef Mezovský, venoval poslanecký zbor bodu o
doplnení organizačnej štruktúry mesta
Svit, zmena zakladateľskej listiny Bytového podniku. Podrobnou analýzou činnosti Technických služieb mesta Svit, v súvislosti s možným prepojením ich činnosti
so spoločnosťou BYTOVÝ PODNIK SVIT,
s.r.o., bolo týmto bodom rokovania navrhnuté do organizačnej štruktúry Mesta
Svit doplniť pozíciu „manažér rozvoja“,
ktorý bude štatutárnym zástupcom Technických služieb a zároveň konateľom
spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
ROČNÍK XIX. - DECEMBER 2020

V tejto súvislosti bolo navrhnuté, aby
spoločnosť BP Svit mala dvoch konateľov, z ktorých jeden bude riaditeľom tejto
spoločnosti a druhý konateľ bude aj štatutárnym zástupcom Technických služieb
Svit. Dodatok č. 11 zakladateľskej listiny
Bytového podniku bol schválený.
Poslanci sa zhodli aj na schválení
rozpočtového opatrenia na obstaranie
vozidla na zimnú údžbu pre Technické
služby - Malotraktor TYM za 15 900 € bez
DPH, vzhľadom na stav vozového parku
TS a zabezpečenie zimnej údržby komunikácií v meste.

Interpelácie
E. Kačmarčíková upozornila, že na
sídlisku E je na jednom mieste nevhodne nainštalované pouličné osvetlenie.
D. Vojsovičová odpovedala, že osvetlenie bolo inštalované v rámci projektu
revitalizácie sídliska E, v pondelok na porade si to prejde s riaditeľom TS a zistí, či
je možnosť to zmeniť.
R. Abrahám upozornil, že na cintoríne
je prázdny sviečkomat, je potrebné ho
doplniť a opýtal sa, či funguje zametací
stroj na TS. J. Kostroš (riaditeľ TS) odpovedal, že na zametači bola závažná porucha na riadiacej jednotke motora. Závada
bola odstránená, repasovali sa zametacie
kefy, momentálne je opravený a funkčný.
J. Bobulová sa opýtala v akom stave
je fasáda budovy zdravotného strediska, pretože z nej opadáva omietka, je to
nebezpečné, všimol si to jeden občan.
D. Meriačová (riaditeľka BP) odpovedala,
že je to stará budova, ale že to pracovníci
BP opakovane opravujú, vedia o tomto
stave.

Diskusia
M. Šramková poprosila objasniť, či
na parkovisku pri novom polyfunkčnom
dome na ul. P. Jilemnického, bude možné vybaviť parkovné miesto pre občianku ZŤP, ktorá podala na mesto žiadosť.
J. Hutník odpovedal, že v súčasnej dobe
nie je možné tejto žiadosti vyhovieť, pretože stavba ešte nie je ukončená. Bude to
možné až po kolaudácii a následnom prevedení do majetku mesta Svit. Realizácia
bude možná iba tak, že mesto na vlastné
náklady vytvorí parkovacie miesto ZŤP,
pretože sú tam iné normy ako pri verejnom parkovisku. Parkovacie miesta pre
ZŤP, ktoré sú súčasťou stavby, sú plánované, budú bližšie posunuté ku vchodu. D. Vojsovičová doplnila, že miesta,
ktoré bolo potrebné vytvoriť zo zákona,
pri spomínanom bytovom dome, vytvo-

rené budú. J. Hutník dodal, že mesto
počká, kým sa skolauduje celá stavba,
vrátane príslušných parkovacích miest
a kým sa prevedie tá časť parkoviska,
ktorá sa má preniesť do majetku mesta.
Parkovisko na pozemkoch mesta bude
verejné. ZŤP miesto pripadá do úvahy, je
na to špeciálna norma, ale bude si to vyžadovať riešenie finančného charakteru.
M. Šramková informovala, že Zdravotná komisia spolu s predsedníčkou
ŽŤP zmonitorovala všetky bezbariérové
vstupy v meste Svit aj v časti Pod Skalkou. Upozornila, že imobilní občania
majú problém sa dostať do viacerých verejných budov v meste, chodníky sú v katastrofálnom stave. Následne požiadala
o premietnutie fotodokumentácie pre
prítomných. Opýtala sa, ako to bude s prístupmi aspoň do hlavných budov v meste pre imobilných občanov do budúcna.
R. Grus prezentoval aktuálny krátkodobý
plán obnovy chodníkov, ktorý bude môcť
byť realizovaný na jar 2021, pri zachovaní aktuálneho dizajnu, aby boli chodníky
rovnaké. Áno, je možné popritom navrhnúť aj nábehy pre imobilných občanov.
D. Vojsovičová doplnila, že investičným
oddelením je spracovávaná pasportizácia stavu chodníkov. Mesto má záujem
v spolupráci s Technickými službami
tieto práce realizovať vlastnými silami.
V súčasnosti je na základe schválenia spoluúčasti zastupiteľstvom podaná žiadosť
o projekt vodozádržných opatrení. Tento
projekt by riešil revitalizáciu 11 000 m2
územia mesta. Skonštatovala, že žiaľ,
mesto naráža na nesúhlas občanov, ktorí
odmietajú dať súhlas vykonania revitalizácie územia v okolí ich nehnuteľností.
Týmto nesúhlasom môže byť ovplyvnený úspech projektu, ktorým by sa odstránili aj mnohé predmetné problémy
s chodníkmi zobrazené na fotografiách
v prezentácii poslankyne M. Šramkovej.
Mesto nemá spracovaný projekt bezbariérovosti. Na tom je potrebné pracovať.
M. Smatanová sa opýtala R. Grusa, či
je možné opraviť prístup, priestor, podložie medzi garážami v dolnej časti Svitu,
pretože sa tam drží voda a je to v dezolátnom stave. Pýtala sa na tento problém
už v minulosti. R. Grus odpovedal, že sa
bol osobne s R. Bartošom (TS) pozrieť. Je
potrebné sa tomu povenovať. Riešenie
bude problematické, pretože keď sa to teraz provizórne vyrovná, po daždi to bude
zase ako predtým. Toto riešenie je dočasné. Priestor je potrebné buď vyasfaltovať
alebo uložiť vodopriepustné kocky a na
to je potrebný celkový koncept a zahrnúť
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D. Vojsovičová informovala o pokračujúcich prácach na moste do Lopušnej
doliny.
D. Virostko informovala o tom, že vedenie mesta má snahu pripraviť vianočný program pre obyvateľov aj v tomto
náročnom čase. Súčasťou tejto snahy
a prípravy je prebiehajúca komunikácia
s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva o možnostiach realizácie jednotlivých aktivít. Zároveň sa dbá na každú aktualizáciu protiepidemiologických
nariadení (vrátane zákazu zhromažďovania sa osôb v počte vyššom než 6 osôb),
v súlade s ktorými bude mesto konať.
- pripravené sú kultúrne akcie mesta Svit
počas adventného obdobia, obdobia
Vianoc a Nového roka s minimálnymi nákladmi, pokiaľ to pandemické opatrenia
vlády dovolia.
- v decembri sú plánované štyri adventné nedele so začiatkom o 16.00 h,
s programom a postupným zasvietením
sviec na adventnom venci pri kultúrnom
dome vo Svite.
- príchod Mikuláša a rozprávky v kultúrnom dome vo Svite v interiéri pre obmedzený počet divákov na vstupenky, ktoré
budú distribuované v školách.
- prvý sviatok vianočný po bohoslužbe,
bude spievať Laudamus pri kostole. Plánuje sa aj 3-kráľový koncert v kostole.
- všetky tieto akcie sa budú prispôsobovať aktuálnym nariadeniam vlády. O de-

tailoch súvisiacich s každým podujatím
budeme informovať jednotlivo a v aktuálnom čase na stránke mesta.
V. Zentko sa opýtal na stav mosta
na ul. P. Jilemnického vedúceho ku kostolom a či je na neho urobený statický
posudok, pretože môže byť problém
s nosnosťou mosta. Pýta sa preto, lebo vie
o plánovanej investičnej akcii súkromného developera na vybudovanie Living
parku Svit, ktorý vybuduje a bude predávať byty medzi Mladosťou a na južnej časti rieky Poprad (bývalá kyslíková
dráha). Počas výstavby tejto investičnej
akcie bude musieť most udržať záťaž,
aby nevznikol havarijný stav. D. Vojsovičová odpovedala, že máme informácie
o súčasných stavebných povoleniach aj
o pripravovaných investičných projektoch v tejto lokalite. Preto sme sa už
nosnosťou a stavom mosta zaoberali.
Investičné oddelenie, má za úlohu získať
statický posudok a uvažujeme o tom, ako
zabezpečiť možnú opravu mosta v tejto
súvislosti.
J. Bobulová informovala o tom, že Súkromná základná umelecká škola Fantázia organizuje a srdečne pozýva občanov
aj s deťmi na pekné podujatie: Kúzelná
cesta s fantáziou a koč plný prekvapení
dňa 12.12.2020 so začiatkom 13:30 pred
Spolcentrom. Informácie o ostatných zastaveniach sú na webe SZUŠ Fantázia.
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/
mestskézastupiteľstvo/dokumenty_MsZ/
zápisnice_zastupiteľstva). Dostupný je tiež
úplný videozáznam na www.svit.sk (aktuality/videá), kde si môžete kedykoľvek
záznam pozrieť a vypočuť.
Daniela Virostko
Aktivujte si
bezplatnú

SMS info
službu

o dianí v meste

Stiahnite si mobilnú aplikáciu

V OBRAZE

ktorá vám umožní sledovať:
l Kultúrne a športové podujatia
l Fotogalériu l Aktuality
l Úradnú tabuľu
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I. Zima sa opýtal na väčšie objekty
v meste pod správou BP, na ktoré dopadli v tomto roku protipandemické
opatrenia (napr. telocvičňa, plaváreň),
ktoré sú zatvorené a je znemožnené ich
používanie. Aké sú prijaté opatrenia?
Ako sú zabezpečené technické náležitosti, napr. či je napustený bazén, temperovanie teploty mimo prevádzky? Po
najnovších nariadeniach vlády pri počte 6 ľudí, ktorí môžu byť na plavárni, či
uvažujú o otvorení? Aké budú možné
finančné úspory do konca roka - odhadom? Keď sa finančné prostriedky v BP
ušetria, čo s nimi, či ostanú BP alebo pôjdu späť do rozpočtu Mesta Svit? Opýtal
sa na výzvy a granty, pretože finančná
náročnosť opravy plavárne je pomerne
vysoká. Jednou s možností financovania
je, že by sa BP výrazným spôsobom podieľal na rekonštrukcii. Keďže sa projekt
rekonštrukcie tepelného hospodárstva,
konkrétne plavárne, odkladá, či máme
nejaký časový limit čakania na granty,
či sa rozhodneme ísť do rekonštrukcie
z vlastných zdrojov. D. Meriačová odpovedala k technickému zabezpečeniu budov a úsporám:
- tie budovy, ktoré bolo možné v tomto období odstaviť, tak boli odstavené.
Momentálne začína mrznúť, tak napr. na
plavárni je voda v bazénoch napustená.
Je spustená v určitých intervaloch aj cirkulácia, aby nezačali tiecť rozvody, takže
je spustené temperovanie.
- čo sa týka úspor z budov vysvetlila, že
BP je obchodná spoločnosť, vykazujú
hospodárenie jednotlivých stredísk, budov. Povedala, že plaváreň je zatiaľ v zisku, uvidíme, čo ďalej.
- čo sa týka celkového hospodárenia: sú
dve varianty - buď sa dosiahne zisk a materská spoločnosť si to vo forme nerozdeleného zisku prevedie na svoj účet alebo
potom je tu dohoda s Dozornou radou,
že sa vykáže v menších mierach a voľné
finančné zdroje sa investujú do opráv budov.
- ohľadne projektu rekonštrukcie tepelného hospodárstva, chceli ísť do tejto rekonštrukcie hlavne preto, aby prevádzku
plavárne nemuseli zatvoriť. Ako BP chceli
ísť do tejto investičnej akcie aj samostatne. Išlo by o investičnú akciu, ktorá by sa
odpisovala 40 rokov. Je to súčasť budovy.
Investičná akcia bola pozastavená, bude
sa musieť zvážiť, čo ďalej s plavárňou.
- čo sa týka plavárne, nie je rentabilné,
otvárať ju pri počte 6 ľudí. Takisto ju nedokážu spustiť z hodiny na hodinu. Prevádzku plavárne musí povoliť hygiena
a na povolenie je tiež poradovník. Takisto

sa čaká na vhodnejšie opatrenie od vlády.
D. Vojsovičová pripomenula, že v súčasnosti sa riešia len „covidové“ výzvy,
to zastavuje celý proces. Rizikový stav
tepelného hospodárstva je už niekoľko
rokov. Počiatočný predpoklad finančných nákladov je 92 000 €, čo je veľká
investícia a ďalšie náklady, ktoré s tým
určite budú spojené zo strany mesta.
Chýba komplexný pohľad - projekt rekonštrukcie plavárne. I. Zima upozornil,
že bez opráv a rekonštrukcie môže dôjsť
k stavu, že plaváreň bude nepoužiteľná.
D. Vojsovičová dodala, že vízia je: financovanie z vlastných prostriedkov + projekt, to by bolo ideálne. Tá zmena by bola
citeľná a skvalitnila to. No chýba komplexná vízia, čo z plavárne chceme mať.
Vyriešili by sa aj ďalšie nedostatky, ktoré
na plavárni sú. D. Meriačová upozornila,
že aj v minulosti sa vyskytli poruchy, ktoré
sa museli okamžite opraviť, vyriešiť, napr.
v bazénoch bol piesok. No aktuálne na plavárni trvá havarijný stav, rozvody sú skorodované, sú tam ventily, ktoré tečú a tým
môže dôjsť k ohrozeniu zdravia zamestnancov. A preto považovali za povinnosť,
aj na úkor menších opráv, na túto akciu
nasporiť. Preto je nutné uvažovať, čo sa
s prevádzkou plavárne bude robiť.

android

ho do plánu priorít. Je ťažké to opravovať,
kým je plocha nespevnená, nevyspádovaná, je to veľmi ťažké odvodniť.

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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tolerovaný
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Zúčastniť
je
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obyvateľa
Slovenskej
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obyvateľom
rozumie
kto
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obvyklý
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obyvateľom
rozumiejekaždý,
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Slovenskej
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trvalý,
prechodný,
obvyklý
alebo tolerovaný
tolerovaný
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Zúčastniť
sa
sčítania
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každého
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účely
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obyvateľom
kto
má
v Slovenskej
republike
trvalý, prechodný,
obvyklý
alebo
tolerovaný
pobyt.
Obyvateľ
Obyvateľ
sa rozumie
sčíta
sa sčíta
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s pomocou
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prostredníctvom
počítača,
počítača,
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tabletu
alebo
alebo
mobilu
mobilu
s pripojením
s pripojením
na internet.
na internet.
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.
Sčítací
Sčítací
formulár
formulár
bude
bude
dostupný
dostupný
na
webovej
na
webovej
stránke
stránke
www.scitanie.sk
www.scitanie.sk
alebo
alebo
sa
obyvateľ
sa
obyvateľ
sčíta
sčíta
cez
cez
mobilnú
mobilnú
aplikáciu.
aplikáciu.
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.
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Obyvateľ
sa
sčíta
sám
alebo
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počítača,
tabletu
alebo
ss pripojením
internet.
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alebo
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alebo
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sa
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počítača,
tabletu
alebo
mobilu
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pripojením
na
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bude
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V
meste
V
meste
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Svit
budú
budú
zriadené
zriadené
kontaktné
kontaktné
miesta,
miesta,
kde
kde
obyvateľom,
obyvateľom,
ktorí
ktorí
sa
nebudú
sa
nebudú
môcť
môcť
elektronicky
elektronicky
sčítať
sčítať
sami,
sami,
pomôžu
pomôžu
stacionárni
stacionárni
Obyvateľ
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sčíta
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alebo
s
pomocou
blízkej
osoby
prostredníctvom
počítača,
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mobilu
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pripojením
na
Sčítací formulár
formulár
bude
dostupný
na webovej
webovej
stránke
www.scitanie.sk
alebo
sa obyvateľ
obyvateľ
sčíta
cez mobilu
mobilnú
aplikáciu. na internet.
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bude
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sa
obyvateľ
sčíta
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mobilnú
aplikáciu.
Obyvateľ
sa
sčíta
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asistenti.
asistenti.
Na
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požiadanie
budú
budú
dispozícii
k
dispozícii
aj
mobilní
aj
mobilní
asistenti,
asistenti,
ktorí
ktorí
v
prípade
v
prípade
potreby
potreby
navštívia
navštívia
obyvateľov
obyvateľov
u
nich
u
nich
doma.
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bude
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meste
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budú
zriadené
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blízkej
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s pripojením
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bude
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sa obyvateľ
sčíta
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aplikáciu.
asistenti.
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V
meste
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budú
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ktorí
sa
nebudú
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sami,
pomôžu
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V
meste
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budú
zriadené
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kde
obyvateľom,
ktorí
sa
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Na
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k
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mobilní
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prípade
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obyvateľ
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V
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ktorí
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elektronicky
sčítať sami,
pomôžu
stacionárni
asistenti.
Na
požiadanie
budúpočas
k dispozícii
dispozícii
ajdo
mobilní
ktorí
vsaprípade
prípade
potreby
obyvateľov
u nich
nich
doma.
Všetky
Všetky
údaje,
údaje,
ktoré
ktoré
obyvateľ
obyvateľ
počas
sčítania
sčítania
formulára
do
formulára
uvedie,
uvedie,
sa
musia
musia
vzťahovať
vzťahovať
k
rozhodujúcemu
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rozhodujúcemu
okamihu
okamihu
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sčítania,
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kontaktné
miesta,
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ktorí
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sčítať sami,
pomôžu
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asistenti.
Na
požiadanie
budú
k
dispozícii
aj
mobilní
ktorí
v
prípade
potreby
obyvateľov
u
nich
doma.
Všetky
údaje,
ktoré obyvateľ
počas
sčítania
do
formulára
uvedie,
saktorí
musia
vzťahovať
k rozhodujúcemu
okamihu
sčítania,
ktorým
asistenti.
Na
požiadanie
budú
k
dispozícii
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mobilní
asistenti,
ktorí
v
prípade
potreby
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obyvateľov
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nich
doma.
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sčítať
sami,
pomôžu
stacionárni
je
1.
je
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2021.
asistenti.
Na
požiadanie
budú
k
dispozícii
aj
mobilní
asistenti,
ktorí
v
prípade
potreby
navštívia
obyvateľov
u
nich
doma.
Všetky
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mobilní
ktorí
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potreby
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údaje,
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rozhodujúcemu
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asistenti.
Na2021.
požiadanie
budúpočas
k dispozícii
ajdo
mobilní
asistenti,
ktorí
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údaje,
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nich
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Počas
Sčítania
Sčítania
obyvateľov,
obyvateľov,
domov
domov
a bytov
a bytov
2021
2021
bude
bude
zachovaná
zachovaná
maximálna
maximálna
možná
možná
ochrana
ochrana
osobných
osobných
údajov.
údajov.
Všetky
Všetky
získané
získané
údaje
údaje
je 1. január 2021.
Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Všetky získané údaje
budú
budú
zabezpečené
zabezpečené
a
chránené
a
chránené
pred
pred
zneužitím.
zneužitím.
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zneužitím.
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a bytov
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osobných údajov.
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obyvateľov,
domov
a
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2021
bude
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údaje
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a
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Počas
Sčítania
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domov
a
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údaje
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sčítania
sčítania
pôsobí
pôsobí
v teréne,
v teréne,
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na území
na území
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podľa
podľa
jemujemu
prideleného
prideleného
virtuálneho
virtuálneho
asistenčného
asistenčného
obvodu.
obvodu.
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Pomôže
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sčítaním
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o vyslanie
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sčítania.
sčítania.
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území
podľa
prideleného
Pomôže
soasistent
sčítaním sčítania
obyvateľov,
ktorí vvsiteréne,
požiadali
o vyslaniena
mobilného
asistenta
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sčítaním
obyvateľov,
ktorí
požiadali
o
vyslanie
mobilného
asistenta
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asistenta
-Požiadavky
spôsobilosť
na
právne
úkony,sčítania:
obyvateľ/ka
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trvalým
pobytom
na
území
SR,
na
asistenta
sčítania:
-Požiadavky
trvalým
pobytom
na
území
SR,
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spoľahlivosť,
spoľahlivosť,
asistenta
-- obyvateľ/ka
spôsobilosť
na
právne
úkony,sčítania:
obyvateľ/ka
ssna
trvalým
pobytom
na
území
SR,
obyvateľ/ka
trvalým
pobytom
na
území
SR,
Požiadavky
na
asistenta
sčítania:
-- bezúhonnosť,
spoľahlivosť,
spôsobilosť
na
právne
úkony,
ssna
trvalým
pobytom
na
spôsobilosť
na
právne
úkony,
asistenta
sčítania:
- obyvateľ/ka
minimálne
- minimálne
úplné
úplné
stredné
stredné
vzdelanie,
vzdelanie,
obyvateľ/ka
trvalým
pobytom
na území
území SR,
SR,
-Požiadavky
spoľahlivosť,
spôsobilosť
na
právne
úkony,
-- bezúhonnosť,
spôsobilosť
na
právne
úkony,
obyvateľ/kaúplné
s trvalým
pobytom
na území SR,
stredné
vzdelanie,
bezúhonnosť,
spoľahlivosť,
--- minimálne
spôsobilosť
na
právne
úkony,
bezúhonnosť,
spoľahlivosť,
základná
základná
IT
zručnosť
IT
zručnosť
–
znalosť
–
znalosť
práce
práce
s
elektronickým
s elektronickým
zariadením
zariadením
(PC,(PC,
tablet,
tablet,
mobil...).
mobil...).
obyvateľ/ka
s
trvalým
pobytom
na
území
SR,
spôsobilosť
na
právne
úkony,
úplné
stredné vzdelanie,
-- minimálne
bezúhonnosť,
spoľahlivosť,
bezúhonnosť,
spoľahlivosť,
spôsobilosť
na
právne
-- základná
ITúplné
zručnosť
–úkony,
znalosť
práce s elektronickým zariadením (PC, tablet, mobil...).
minimálne
stredné
vzdelanie,
bezúhonnosť,
spoľahlivosť,
minimálne
úplné
stredné
vzdelanie,
-- úspešné
úspešné
absolvovanie
absolvovanie
školenia
školenia
spôsobilosť
na
právne
úkony,
bezúhonnosť,
spoľahlivosť,
základná
ITúplné
zručnosť
– znalosť
práce s elektronickým zariadením (PC, tablet, mobil...).
minimálne
stredné
vzdelanie,
minimálne
stredné
vzdelanie,
bezúhonnosť,
spoľahlivosť,
---- úspešné
základná absolvovanie
ITúplné
zručnosť
–školenia
znalosť
práce ss elektronickým
elektronickým zariadením
zariadením (PC,
(PC, tablet, mobil...).
mobil...).
minimálne
úplné
stredné
vzdelanie,
IT
zručnosť
–
znalosť
práce
prihlášky
- prihlášky
so
základnými
so
základnými
údajmi
údajmi
posielať
posielať
do 5.
dojanuára
5. januára
2021
2021 (PC, tablet,
bezúhonnosť,
spoľahlivosť,
minimálne
úplné
stredné
vzdelanie,
-- základná
úspešné
absolvovanie
školenia
základná
IT
zručnosť
–
znalosť
práce
ss elektronickým
zariadením
ITúplné
zručnosť
–školenia
znalosť
práce
elektronickým
zariadením
(PC, tablet,
tablet, mobil...).
mobil...).
minimálneabsolvovanie
stredné
vzdelanie,
--- základná
prihlášky
so
základnými
údajmi
posielať
do
5.
januára
2021
úspešné
základná
IT
zručnosť
–
znalosť
práce
s
elektronickým
zariadením
(PC,
tablet,
absolvovanie
minimálne
stredné
vzdelanie,
-- úspešné
základná
ITúplné
zručnosť
–školenia
znalosť
práce
s elektronickým
zariadením
(PC, tablet, mobil...).
mobil...).
prihlášky
so
základnými
údajmi
posielať
do
5.
januára
2021
úspešné
absolvovanie
školenia
Kontakt:
Kontakt:
Ing.
Ing.
Stanislav
Stanislav
Pjaták
Pjaták
,
scitanie@svit.sk,
,
scitanie@svit.sk,
0905
0905
498
498
242
242
úspešné absolvovanie
základná
IT zručnosť
–školenia
znalosť
práce
s elektronickým
zariadením
(PC, tablet, mobil...).
---- prihlášky
so
základnými
údajmi
posielať
do
5.
januára
2021
úspešné
absolvovanie
školenia
prihlášky
so
základnými
údajmi
posielať
do
5.
januára
2021
základná
IT
zručnosť
–
znalosť
práce
s
elektronickým
zariadením
(PC,
tablet,
mobil...).
-Kontakt:
úspešné
absolvovanie
školenia
Ing.
Stanislav Pjaták
, scitanie@svit.sk,
0905 2021
498 242
-- prihlášky
so
údajmi
posielať
prihlášky absolvovanie
so základnými
základnými
údajmi, scitanie@svit.sk,
posielať do
do 5.
5. januára
januára
Kontakt:
Ing.
Stanislavškolenia
Pjaták
0905 2021
498 242
-- úspešné
prihlášky
so
základnými
údajmi
posielať
do
5.
januára
2021
úspešné
absolvovanie
školenia
prihlášky Ing.
so základnými
údajmi, scitanie@svit.sk,
posielať do 5. januára
2021
Kontakt:
Stanislav
Pjaták
0905
498
242
Kontakt:
Stanislav
Pjaták
0905
498
242
-Kontakt:
prihlášky Ing.
so základnými
údajmi,, scitanie@svit.sk,
posielať do 5. januára
2021
Ing.
Stanislav
scitanie@svit.sk,
0905
498
Ing.
Stanislav Pjaták
Pjaták
,
scitanie@svit.sk,
0905 2021
498 242
242
-Kontakt:
prihlášky
so
základnými
údajmi
posielať
do
5.
januára
Kontakt:
Ing.
Stanislav
Pjaták
,
scitanie@svit.sk,
0905
498
Kontakt: Ing. Stanislav Pjaták, scitanie@svit.sk, 0905 498 242
242
Kontakt: Ing. Stanislav Pjaták, scitanie@svit.sk, 0905 498 242
Kontakt: Ing. Stanislav Pjaták, scitanie@svit.sk, 0905 498 242

BEZPEČNOSŤ
BEZPEČNOSŤELEKTRONICKÉHO
ELEKTRONICKÉHOSČÍTANIA
SČÍTANIA
BEZPEČNOSŤ ELEKTRONICKÉHO SČÍTANIA
BEZPEČNOSŤ
ELEKTRONICKÉHO
SČÍTANIA
BEZPEČNOSŤ
ELEKTRONICKÉHO
SČÍTANIA
BEZPEČNOSŤ
ELEKTRONICKÉHO
SČÍTANIA
BEZPEČNOSŤ
ELEKTRONICKÉHO
SČÍTANIA
BEZPEČNOSŤ
ELEKTRONICKÉHO
SČÍTANIA
BEZPEČNOSŤ
ELEKTRONICKÉHO
SČÍTANIA
BEZPEČNOSŤ
ELEKTRONICKÉHO
SČÍTANIA
BEZPEČNOSŤ
ELEKTRONICKÉHO
BEZPEČNOSŤ ELEKTRONICKÉHO SČÍTANIA
SČÍTANIA
CHCETE
CHCETE
SASA
STAŤ
STAŤ
ASISTENTOM
ASISTENTOM
SČÍTANIA?
SČÍTANIA?
CHCETE SA STAŤ ASISTENTOM SČÍTANIA?
CHCETE
SA
STAŤ
ASISTENTOM
SČÍTANIA?
CHCETE
SA
STAŤ
ASISTENTOM
SČÍTANIA?
CHCETE
SA
STAŤ
ASISTENTOM
CHCETE SA
SA STAŤ
STAŤ ASISTENTOM
ASISTENTOM SČÍTANIA?
SČÍTANIA?
CHCETE
SČÍTANIA?
CHCETE
SA
STAŤ
ASISTENTOM
SČÍTANIA?
CHCETE
SA
STAŤ
ASISTENTOM
SČÍTANIA?
CHCETE
CHCETE SA
SA STAŤ
STAŤ ASISTENTOM
ASISTENTOM SČÍTANIA?
SČÍTANIA?

ROČNÍK XIX. - DECEMBER 2020

WWW.SCITANIE.SK
WWW.SCITANIE.SK
WWW.SCITANIE.SK
WWW.SCITANIE.SK
WWW.SCITANIE.SK
WWW.SCITANIE.SK
WWW.SCITANIE.SK
WWW.SCITANIE.SK
WWW.SCITANIE.SK
WWW.SCITANIE.SK
WWW.SCITANIE.SK
WWW.SCITANIE.SK

9

ZO ŽIVOTA V MESTE

Mestská polícia Svit informuje
n 2. novembra pri kontrole mesta hliadka MsP spozorovala na autobusovej
zastávke osobu bezvládne ležiacu na
lavičke. Muž krvácal z nosa, preto hliadka ihneď privolala RZP a do jej príchodu
zotrvala pri mužovi a kontrolovala jeho
základné životné funkcie. Hliadka RZP po
príchode na miesto odviezla muža na ďalšie vyšetrenie do nemocnice v Poprade.
n 3. novembra prijala hliadka MsP telefonické oznámenie o ubehnutom psovi,
ktorý sa pohyboval po ulici Štefánikovej.
Hliadka psa malého vzrastu odchytila
a preverila, či je začipovaný pomocou
čítačky čipov. Majiteľ bol následne kontaktovaný a keďže nezabránil voľnému
pohybu svojho psa, priestupok proti VZN
č. 6/2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov na území
mesta Svit, bol riešený na mieste podľa
zákona o priestupkoch.
n 4. novembra prijala MsP v ranných hodinách telefonické oznámenie od muža,
ktorý uviedol, že neznáma osoba pravdepodobne v noci poškodila reklamu pred
jeho firmou. Hliadka na mieste zdokumentovala vec, následným šetrením vy-

pátrala priestupcov a vec realizovala ako
priestupok proti majetku podľa § 50 ods.
1 zák. č. 372/1990 Zb. odstúpením na
Okresný úrad so sídlom v Poprade.
n V ten istý deň vo večerných hodinách
prijala hliadka telefonické oznámenie od
osoby, ktorá nahlásila nedodržiavanie
karantény u osôb, ktoré boli pri celoplošnom testovaní pozitívne testované na covid-19. Hliadka vec rieši ako podozrenie
zo spáchania priestupku podľa zákona
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Po vyhotovení dokumentácie bola vec odstúpená na Regionálny
úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Poprade.
n 22. novembra v poobedňajších hodinách prijala MsP telefonický oznam o dopravnej nehode osobného motorového
vozidla, ktoré zišlo z vozovky na chodník.
Hliadka sa ihneď presunula na miesto,
kde stálo na chodníku osobné motorové
vozidlo. Na miesto bola privolaná hliadka OO PZ Svit. Hliadka MsP až do príchodu hliadky OO PZ Svit zotrvala na mieste
z dôvodu, že vodič vozidla sa pokúšal
z miesta odísť. Vec rieši ODI Poprad.

Mestskí policajti jazdia ekologicky
Aj Svit sa pripája k mestám, v ktorých mestské polície vyžívajú elektromobil na výkon služby. Niekoľkoročnou snahou vedenia Mestskej polície Svit
bolo získať elektromobil ako druhý alternatívny prostriedok, ktorý bude
slúžiť na výkon služby.
V roku 2020 preto prebehla verejná súťaž a jej víťazom bola spoločnosť
Chemosvit Energochem, a.s. - dlhoročný
a spoľahlivý partner mesta. Prenájom
osobného motorového vozidla značky Hyundai, typ IONIQ, rok výroby 2020
s päťročným nájmom pre potreby MsP Svit
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dostal doslova zelenú aj poslancami a bol
schválený na 17. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 24. septembra 2020.
Súbežne bola so spoločnosťou podpísaná
zmluva o spolupráci, v ktorej sa Chemosvit
Energochem zaviazal využívať služby MsP
odplatne.

Ďakujeme občanom mesta Svit za rešpektovanie opatrení a pokynov príslušníkov armády SR, príslušníkov policajného
zboru SR a príslušníkov MsP Svit počas
dvoch víkendov celoplošného testovania
obyvateľov. S radosťou konštatujeme, že
hliadky MsP Svit nezaznamenali vážnejšie narušenie verejného poriadku. Sviťania, boli ste skvelí!
Naše poďakovanie patrí aj odberovým
tímom: zdravotníkom, hasičom, dobrovoľníkom a mestu Svit.
V súvislosti s hrozbou šírenia nového
koronavírusu COVID - 19 Vás Ministerstvo
vnútra SR Odbor prevencie kriminality
kancelárie ministra vnútra upozorňuje,
že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch.
Neznáme osoby kontaktujú telefonicky,
ale aj osobne seniorov s požiadavkou
zmerania teploty, ponuky pochybných
a predražených farmakologických prípravkov a iné, čím chcú zneužiť súčasnú
situáciu vo svoj prospech.
Seniorov je nutné upozorniť na tieto
nové praktiky podvodníkov. V prípade,
ak by boli svedkami takéhoto protiprávneho konania, je nutné bezodkladne
volať políciu na č. 158, prípadne mestskú políciu vo Svite na nonstop linke
0905 636 715.
MsP Svit
Vedenie mesta v spolupráci s vedením
MsP získalo z dotácie Ministerstva hospodárstva SR finančné prostriedky na nabíjaciu stanicu pre elektromobily, ktorá
bola uvedená do prevádzky v septembri
tohto roku a je umiestnená pri budove
Slovenskej pošty. Zároveň sa vedenie MsP
dohodlo s prevádzkovateľom čerpacej stanice Slovnaft v Poprade na bezplatnom dobíjaní elektromobilu MsP na tejto čerpacej
stanici.
Elektromobil bude využívaný políciou
pri jej každodennej hliadkovej službe najmä v nočných službách, ako aj pri kontrole a usmerňovaní cestnej premávky a pri
prevenčných aktivitách. Nové policajné
vozidlo bude zároveň slúžiť Svitu aj na propagáciu alternatívnej formy ekologickej
dopravy a pri budovaní imidžu moderného, ale najmä ekologicky orientovaného
mesta. Používanie elektromobilu považuje MsP nielen za pozitívny krok vo vzťahu
k rozšíreniu aktivít zameraných na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie, v ktorých plánuje v budúcnosti aj
mesto pokračovať. Práve mesto Svit môže
byť príkladom, aby aj obyvatelia a podnikatelia začali využívať elektromobily, ktoré sú
k životnému prostrediu veľmi šetrné.
Všetci si prajeme, aby bolo naše mesto
moderné a pokrokové vo všetkých oblastiach a toto je jedna z vecí, ktoré tomu určite prispejú.
Erika Danková
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Uplynuli dva roky...

Rok 2020 je špecifický a veľmi neštandardný vo všetkých smeroch... Za bežných okolností by som Vás obyvateľov Svitu pozvala na verejné stretnutia so
mnou, kde by som Vás mohla osobne oboznámiť s tým, na čom pracujeme
a čo sa už podarilo ukončiť. Avšak doba je, aká je a tak sa Vám prihováram
touto cestou. Aj napriek finančným obmedzeniam v príjmoch z podielových daní od štátu pre mesto, je mojím snažením pokračovať v investičných
a stavebných projektoch, ktoré zveľadia naše mesto. Dňa 6. decembra 2020
uplynuli dva roky od môjho vymenovania do funkcie primátorky. Chcem
Vám touto cestou zhrnúť, čomu som sa, okrem iného, venovala:
1.
mia jazier na rekreačné vyžitie, napríklad
Výstavba cyklochodníka
aj vybudovaním prístreškov a úpravou
na Štrkovisko
západnej „pláže“.
Mesto podalo žiadosť o nenávratný
finančný grant v sume 80 000 eur s 5%
spoluúčasťou na výstavbu nového cyklochodníka od železničného priecestia
pri Chedose, okolo jazera, až po diaľničný
podjazd ku katastru obce Batizovce. Na
tomto území budú vybudované spolu
s približne 1 kilometrom chodníka aj
miesta na odpočinok, odstavenie bicyklov a spolu s občianskym združením Svitskí rybári sa usilujeme o revitalizáciu úze-

2.
Cyklochodník a lávka pri I/18
Projekt rekonštrukcie bol realizovaný
aj s ďalšími dodatočnými prácami (napríklad pri nájazdoch na chodník), v záujme
komplexného riešenia a využitia. Je potrebné ešte doriešiť lávku cez rieku Poprad, ktorej oprava nebola zahrnutá do
projektu. Boli zrealizované práce na zvýšenie bezpečnosti ľudí prechádzajúcich
po tejto lávke ako aj statické posúdenie
stavu. Tieto náklady boli hradené z príspevku PSK.
ROČNÍK XIX. - DECEMBER 2020

3.
Dom smútku
Prestavba vnútorných priestorov
a zníženie energetickej náročnosti bola
financovaná z nenávratného finančného príspevku. Nad rámec projektu bol
kompletne zariadený a vynovený aj interiér obradnej miestnosti. Tešíme sa, že
touto rekonštrukciou došlo k zlepšeniu
úrovne pracovných podmienok nielen
pre zamestnancov, ale aj pre občanov.
Ľudia, ktorí musia navštíviť toto pietne
miesto v najťažších chvíľach sa tak môžu
po rokoch rozlúčiť so svojimi blízkymi v
dôstojných priestoroch. Ostáva sa ešte
vysporiadať s nezrekonštruovanou západnou stranou budovy, ktorej rekonštrukcia nebola súčasťou projektových
prác. Zásadné zmeny nastali aj z hľadiska organizácie poslednej rozlúčky. Dnes
už pozostalí vybavia všetky náležitosti
okolo poslednej rozlúčky komplexne
na jednom mieste - počas jednej návštevy Domu smútku. Zariadia tu termín
pohrebu, majú možnosť objednať kvetinovú výzdobu, dať si pripraviť smútočné oznámenie či vysporiadať prenájom
hrobového miesta. Kancelária vedúcej
pohrebných služieb je tiež elektronicky
prepojená s mestským úradom, čo znižu-
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je byrokratické zaťaženie pozostalých pri
vybavovaní pohrebu a zvýši tiež úroveň
poskytovaných služieb.

dvoch katastrálnych území. Mesto nie je
vlastníkom cesty a nemá v lokalite za riekou ani žiadne objekty, alebo obyvateľov
svojho katastrálneho územia. Aj napriek
tomu sa mi podarilo vyrokovať opravu
mosta so spoločnosťou, ktorá realizovala
prvé náhradné premostenie.

6.
Telocvičňa Mierová škola
a výstavba tartanovej dráhy

4.
Most Lopušná dolina
Téma, ktorú riešili už moji predchodcovia a dostalo sa jej aj nemalej mediálnej
pozornosti. Technický stav mosta sa zhoršoval a mimoriadna situácia z dôvodu
jeho strhnutia nastolila nutnosť riešenia
opravy. Aj napriek mojej snahe združiť finančné prostriedky mesta a podnikateľských subjektov v lokalite (za riekou) neprišlo k zhode a spolupráci. Problematika
je o to zložitejšia, že most ja na rozhraní
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5.
Nabíjacia stanica pre elektromobily
Aj Svit sa výstavbou zapojilo do mapy
miest, kde sa dá nabiť elektromobil. A aj
keď hovoríme o malom projekte, považujem ho za prínosný a pokrokový.

Rekonštrukcia strechy telocvične bola
od začiatku výstavby poznačená značným poškodením celej telocvične dažďami a náročnými jednaniami o uznaní
zodpovednosti. Dnes môžeme konštatovať, že telocvičňa aj zázemie je úspešne
zrekonštruovaná a slúži svojim účelom.
Mesto sa tiež spoluodieľalo na rekonštrukcii tartanovej dráhy.

7.
Prechody pre chodcov na ceste I/18
V záujme zvýšenia bezpečnosti chodcov na ceste I/18 sú v rôznom stupni realizácie 4 projekty:
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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pri Norde boli zrekonštruované príjazdy v rámci dodatočných prác na cyklochodníku,
 prechod do časti Pod Skalkou, pri hornej bráne Chemosvitu prešiel komplexnou rekonštrukciou (vďaka nenávratnej
dotácii Ministerstva vnútra),
 horná brána Chemosvitu - vstup do
areálu bude v najbližšom období realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Chemosvit,
 prechod „Záhradky“ - pri východnom
vstupe do mesta od Popradu. Na tento
projekt mesto získalo finančné krytie
ešte v roku 2018. Momentálne je však potrebné prehodnotiť projekt.


skej starostlivosti pre seniorov. Cieľom
je získať dotáciu na výstavbu. Kým sa tak
stane, zlepšujeme podmienky v existujúcom zariadení ZOS na ul Kpt. Nálepku.
Vybudovaním práčovne a sušiarne v pivničných priestoroch sa uvoľnia priestory na prízemí a 1.poschodí, kde dôjde
k prebudovaniu a vytvoreniu novej izby
a izolačnej miestnosti. Vzhľadom na vek
budovy je nutné investovať aj do opravy
zalomením kanalizácie a odizolovaním
južného múru.

vrátime. Plním svoj sľub. Po verejnom
prieskume na obstarávateľa projektovej
dokumentácie vstupujeme do prípravy
na podanie žiadosti o dotáciu na rozšírenie kapacity. Avšak zámer je realizovať
rozšírenie v už existujúcej MŠ na Mierovej
ulici rozšírením o 3 triedy, vybudovaním
novej kuchyne a skvalitnením stravovania detí, vybudovaním vchodu a možnosti parkovania.

8.
Vodozádržné opatrenia
Mesto podalo žiadosť (31. augusta 2020) o dotáciu v sume 1 400 000 €
k projektu „Vodozádržné opatrenia“, v rámci ktorých budú, po schvalení, vybudované
vodozadržné stavby, 84 parkovacích miest,
revitalizované územie a úspora obyvateľov
na poplatkoch za dažďovú vodu.

9.
Zariadenie opatrovateľskej služby
Mesto má dlhodobo záujem o vybudovanie nového zariadenia opatrovateľROČNÍK XIX. - DECEMBER 2020

10.
Materská škola
Odstúpením od nevýhodného projektu zvýšenia kapacity pre predškolské
vzdelávanie som dala prísľub, že využijeme prvú príležitosť a k tejto téme sa

11.
Zvýšenie kvality vzdelávacieho
procesu
Realizácia nových odborných učební
a dielní na oboch základných školách. Po
štvorročnom „boji“ sa podarilo zrealizovať podpis zmluvy o dotácii na financovanie.
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Prehľad realizovaných a pripravovaných akcií v rokoch 2019 a 2020
suma v €
mesto

popis

suma v €
iné zdroje

ROK 2019

Pamätník Anny Svitanovej

Regenerácie vnútrobloku
- Sídlisko E
Ihrisko Žihadielko

11 374

216 098

3 304

72 564

Rekonštrukcia telocvične
- Spojená škola Mierová

130 548

Poskytnutie priestorov
Rodinnému centru Ako doma

1 346

3 000

Prevádzka zimného klziska
(Mládežnícky parlament a CVČ)

1 500

Interiérové vybavenie Obradnej
miestnosti Domu kultúry
Rozšírenie priestorov CVČ Svit
Vybavenie mesta defibrilátorom
Obsadenie reštauračných
priestorov v Dome kultúry
Oprava lávky cez rieku Poprad
pri ceste I/18
Revitalizácia územia rybníkov
- spolupráca so zväzom rybárov

Rekonštrukcia bežeckej dráhy
- Spojená škola Mierová

5 000

10 000

TS - zakúpenie zálievkového
systému na cestsné komunikácie

789

14 997

TS - finalizácia nákupu
viacúčelového pracovného stroja

2 257 317

1 493 910

Prechod pre chodcov
na ceste I/18

Ukončenie projektu
zateplenia budovy MsÚ

574 796
realizovali
Technické
služby

Oprava schodiska „pri Milk Agro“
Materiálno-technické
vybavenie ZOS
Rozšírenie kamerového systému
Spoločný chodník pre chodcov a
cyklistov pozĺž cesty I/18
Rekonštrukcia Domu smútku
Výstavba nabíjacej stanice
pre elektromobily
Oprava mosta vedúceho
do Lopušnej doliny
Nové hasičské vozidlo

Chodník na Mierovej ulici
popri plote Spojenej školy
TS - zakúpenie posypového
rozmetadla
ROZPRACOVANÉ
Energetický audit MŠ

394

1 970

Výstavba tartanovej dráhy
na futbalovom štadióne

3089

9 000

Rekonštrukcia ZOS
- vybudovanie práčovne, zázemia

24 678

432 085

7 260

137 239

812

4 429

ROK 2020

Príprava na rekonštrukciu
Pamätníka padlým hrdinom
INÉ
Vydanie suvenírovej bankovky
Čerpanie financií z projektov
Úradu práce, soc. vecí a rodiny
na mzdy zamestnancov
Zriadenie bezplatnej mediačnej
poradne

vaním závad, má mesto po úspešnom
verejnom obstarávaní zazmluvnenú spoločnosť, ktorá vykoná audit stavu spolu
s navrhnutím riešenia opravy a výmeny.

13.
Energetický audit verejných budov
Mesto bolo úspešné v získaní dotácie
v sume približne 21 000 €, ktorým bude financovaný energetický posudok na Dom
kutúry, plaváreň a niekoľko ďalších budov.

12.
Verejné osvetlenie
So stavom verejného osvetlenia, na
ktorom sa častejšie prejavujú poruchy
s následným problematickým odstraňo-
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suma v €
iné zdroje

Audit verejného osvetlenia

Prenajatie priestorov predajne
potravín v časti Pod Skalkou

Kolaudácia a prenájom bytov
v 84-bytovej jednotke

suma v €
mesto

popis

14.
Projekt s úradom práce
V roku 2020 sme prostredníctvom dotácie z ÚPSVaR zamestnali 6 pracovníkov
- 4 v ZOS, 2 v DOS, 2 v knižnici. Týmto
projektom sme doplnili chýbajúce kapacity pracovníkov. Mesto sa na tomto

projekte podieľa sumou 5% príspevku na
mzdy.
V budúcom období je naším snažením:
 Získať finančné prostriedky v obnose
približne 450 tis. € na výstavbu tartanovej dráhy na futbalovom štadióne. Je to
suma, ktorú je potrebné získať k príspevku od Slovenského atletického zväzu,
ktorý prispeje sumou 250 tis. €. Výstavba
je nacenená na približne 700 tis. €.
 Pokračujeme v sľube rozšírenia kapacity materskej školy vo Svite a to prístavbou k existujúcej škôlke na Mierovej ul.
Sme v štádiu prípravy projektovej dokumentácie, prípravy žiadosti o stavebné
povolenie a podania žiadosti o dotáciu.
Ing. Dáša Vojsovičová,
primátorka mesta
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Školy ozdobili svoje stromčeky prianí

V piatok, 4. decembra, ozdobili stromčeky prianí dve základné školy. Ako prvá to
bola Spojená škola na Mierovej ulici so svojimi pani učiteľkami a popoludní zdobili žiaci a pani učiteľky Základnej školy na Komenského ulici. Oba stromčeky sú nádherné
a potešia Vaše oko, keď budete prechádzať okolo budovy mestského úradu. Pridala sa
aj Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu a tiež detičky z Materskej školy na
Mierovej ulici a detičky zo Špeciálnej základne školy vo Svite. Pri tomto netradičnom
zdobení bolo vidieť radosť detí a ich rozžiarené očká.
Ozdobovanie stromčekov prianí sa snáď stane v nasledujúcich rokoch neobyčajnou
a peknou vianočnou tradíciou, ktorá bude z roka na rok originálnejšia. Je na mieste priznať, že každý z nás, či je to dieťa alebo rodič, je v najtajnejšom kúte srdca dieťa, čo verí
na zázraky a má vlastné priania. Je možné, že práve dnes je vhodný čas napísať svoje
tajné želanie a zavesiť ho tiež na jeden zo stromčekov prianí. Čo Vy viete? Možno práve
to Vaše sa splní.								 Red

Napriek pandémii a zložitosti príprav
v súvislosti s obmedzeniami sa Sviťania mohli
stretnúť pri symbolickom rozsvietení troch
adventných svetiel na venci pri Dome kultúry.
Primátorka Dáša Vojsovičová
ďakuje hosťom RNDr. Eve Nebusej,
kňazom Mgr. Martinovi Snakovi,
Mgr. Danielovi Midriakovi
a účinkujúcim – SZUŠ Fantázia,
ĽH Bystrianka a FS Jánošík senior.

ROČNÍK XIX. - DECEMBER 2020
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nám s deťmi, ako aj osamelým seniorom
vo Svite. Veríme, že im trochu pomôžu
a spríjemnia Vianoce v ťažkej životnej situácii. Všetkým, ktorí sa zapojili do zbierok, patrí vrelé poďakovanie.

Balíčky pre seniorov

Vianočná zbierka potravín
V predvianočnom období pripravilo Centrum voľného času vo Svite
v spolupráci s Oddelením všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností mestského úradu a Mládežníckym parlamentom zbierku potravín
pre sociálne slabších v meste. Suché potraviny, najmä múku, cestoviny,
ale aj konzervy a drogériu, tak postupne darcovia zhromažďovali v CVČ.
Na výzvu zareagovali najmä zamestnanci mestského úradu, ale aj mnohí občania, ktorí sa o zbierke dozvedeli z novín. Potešilo nás aj vedenie spoločnosti
FALKE, ktoré prispelo do zbierky svojimi

výrobkami, prevažne detskými ponožkami. Vyzbieralo sa veľké množstvo potravín, ktoré poputujú prostredníctvom
zamestnancov oddelenia sociálnych
činností k sociálne slabším ľuďom, rodi-

S úprimnou radosťou a snahou potešiť
najstarších obyvateľov mesta, pripravilo
Centrum voľného času spolu s Mládežníckym parlamentom charitatívnu akciu
- zbierku malých darčekov pre miestnych
seniorov. Do zbierky sladkostí a iných
drobností sa zapojili najmä zamestnanci
mestského úradu, rodičia detí z CVČ, vedúci záujmových útvarov, ale aj samotní
seniori.
Paralelne s miestnou iniciatívou CVČ
prebiehala aj celoslovenská zbierka s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice
od topánok“. Zbierka centra je však adresovaná výlučne seniorom zo Svitu, alebo
vo Svite. Zbierka „Koľko lásky sa zmestí...“
nie je adresná a teda nie je zaručené, že
niektoré z darčekov celoslovenskej zbierky by našli svojich adresátov práve v našom meste.
Centrum voľného času vrchovato doplnilo sto balíčkov vlastnými výrobkami - mydielkami, sadrovými odliatkami,
lampášmi a vianočnými aranžmánmi.
V balíčkoch nechýbalo ani v CVČ upečené vianočné pečivo. V predvianočnom
čase balíčky distribuovali do domácností
seniorov a Dennej opatrovateľskej služby
vo Svite zamestnanci oddelenia sociálnych činností. Veríme, že bohatá nádielka adresátov potešila a v čase Vianoc jej
obsah bude pripomínať lásku, vďačnosť
a spolupatričnosť tých, ktorí akciu pripravili a prispeli svojou troškou. Srdečná
vďaka.
Mgr. Valéria Černohorská

Seniori sa stihli
stretnúť pri studničke
Málokto by uveril, že v daždivý deň,
9. októbra, sa pri studničke stretlo viac
ako 40 seniorov, aby splnili naplánovanú
činnosť - turistickú prechádzku po chodníkoch Baby. Prechádzka bola pod dáždnikmi a v pršiplášťoch.
Ale to sa už počasie muselo umúdriť, lebo pri studničke rozvoniaval guláš
a hrala harmonika Marienky Voščekovej.
Bolo veselo, ľudia sa bavili, spievali a guláš, ktorý pripravil osvedčený kolektív
pod vedením Ing. Jozefa Dluhého bol
výborný.
Všetci boli radi, že i v nepriaznivom
počasí prežili dopoludnie aktívne v jedinečnom prostredí a že tak ešte stihli využiť príležitosť stretnúť sa pred neistým
nastávajúcim obdobím. A. Gajdošová
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 19. januára 2021
uplynie 5 rokov od chvíle,
keď od nás odišiel manžel,
otec a starý otec

Jozef Katerinec.

Ivan Hauke

Vy, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina

In Memoriam

Ivan bol športovým typom už na základnej škole Komenského vo Svite. Bol
vytrvalým a mal pevnú atletickú postavu. Na školských podujatiach veľakrát
pretekal v behu, hode guľou a tiež v kolektívnych športoch.
Chodil často do kolkárne, kde staval kolky otcovi Františkovi, ktorý tiež
bol organizovaný v kolkárskom športe TJ ISKRA SVIT - starí páni. Po nich nastupovali mladí, ktorých taktiež zaujímal kolkársky šport TJ ISKRA SVIT. Ivan
začal hrať v roku 1972 a jeho športová
cesta začala roku 1974.
Jeho výborné hráčske kvality ho priviedli k tomu, stať sa reprezentantom
ČSSR. Vo Viedni sa umiestnil na deviatom mieste v kolkárskom športe. Od toho
času sa mu darilo podávať výborné výkony a otvoril sa mu kolkársky svet, ktorému venoval svoj život. So svojím tímom
sa stal aj majstrom Slovenskej republiky.
Do reprezentácie bol povolaný ako
jednotlivec v roku 1976 na MS ČSSR. Majstrovstvá sveta v kolkách boli 22. mája
1976 vo Viedni, v roku 1980 v Rumunsku
a prvýkrát boli v Brne v roku 1982. V Česku sme sa mohli zúčastniť aj my ako fanúšikovia.
Narodil sa 21. marca 1945 a v tomto roku 2020 má nedožitých 75 rokov.
V manželstve žil 23 rokov s manželkou
a deťmi - dcérou Rozáliou a synom Ivanom, ktorých veľmi miloval. Fandili sme
mu celá rodina i jeho kolkárske družstvo. Bol vyhodnocovaný ako najlepší
športovec východoslovenského kraja
a medzi desiatimi najlepšími športovcami okresu Poprad.
Odišiel ako 45 ročný kvôli chorobe vo
svojich najlepších rokoch a svoju kolkársku púť ukončil v roku 1990. V tomto čase
sa stretáva už 30 rokov so svojimi svitovskými ligistami, kolkármi a priateľmi
v kolkárskom nebi. Bol to náš Ivan s levom
na prsiach.
Rozália Haukeová
ROČNÍK XIX. - DECEMBER 2020

Dňa 3. novembra 2020 sme sa navždy
rozlúčili s našou mamkou a starkou

Annou Drugajovou.
Keď rozchod nastáva,
smútok nám v srdciach vládne.
Doznela tvoja pieseň,
a tvoja náruč chladne...
Na nebeskej púti však nebudeš sama,
naša láska bude s tebou, mama.
Vy, ktorí ste ju poznali,
Venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva.
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu
chodíme, pri plamienku sviečky
sa za Teba modlíme.
Dňa 26. novembra 2020 sme si
pripomenuli 30-te smutné výročie úmrtia

Ivana Haukeho.
Spomínajú - manželka Rozália,
syn Ivan s rodinou, dcéra Rozália
s rodinou a priatelia.

Vážení občania, všetky
náležitosti súvisiace
s vybavením poslednej
rozlúčky s Vašim
blízkym môžete riešiť
so zamestnancom
Pohrebných služieb Svit
na non-stop tel. kontakte
0905 253 412.

MESTO SVIT

Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607

ponúka na prenájom nebytové priestory,
nachádzajúce sa v Meste Svit:
v budove Zdravotného strediska súp. č. 273 na Ulici Fraňa Kráľa,
vhodné najmä na poskytovanie zdravotníckych a sociálnych služieb,
 v budove súp. č. 275 (budova pošty) na Štúrovej ulici,
vhodné na kancelárske, obchodné, prípadne výrobné využitie.


Bližšie informácie u Mgr. Očvárovej, tel. č. 052/7875127,
e-mail: gabriela.ocvarova@svit.sk.
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NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH
SA TÝKA NÁS VŠETKÝCH
Násilie na ženách je porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien.
Sú to všetky formy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu
mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu
alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo
svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom
živote. Násilie na ženách postihuje ženy všetkých kategórií, všetkých
sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín.
NÁSILIE NA ŽENÁCH sa najčastejšie
vyskytuje v rodinách a partnerských vzťahoch. Je oveľa pravdepodobnejšie, že sa
žena stane obeťou násilia partnera, než
že sa stane obeťou prepadnutia na ulici.
NÁSILIE NIE JE KONFLIKT! V konflikte
sa stretnú rovnocenné strany. Násilie je,
keď jedna strana zneužije prevahu sily
a moci nad druhou stranou. Pre násilie je
typické nemenné rozdelenie rolí (agresor
je dominantný).
Násilie je opakované a dlhodobé
- „tzv. kruh násilia“
popieranie
medové
týždne
napätie
výbuch

ROZPOZNANIE NÁSILIA
Žena, obeť domáceho násilia je málokedy vystavená výhradne jednej forme
násilia. V odborných kruhoch sa v súvislosti s domácim násilím hovorí o piatich
základných formách násilia.
ü Fyzické násilie môže mať široké spektrum intenzity. Fyzické násilie nie je len
bitie, údery, fackovanie, kopanie, ale i sácanie, ťahanie za vlasy, odopieranie jedla,
spánku a iné. S telesným násilím sa často
spája i ničenie majetku, s následkom
ohrozenia zdravia a života ženy.
ü Psychické násilie zahŕňa citové a slovné týranie, žena ho pociťuje ako ničenie
pocitu vlastnej hodnoty a psychického
zdravia. Patrí sem zosmiešňovanie doma
i na verejnosti, urážlivé poznámky o výzore alebo charaktere, osočovanie a výbuchy zlosti.
ü Sexualizované násilie zahŕňa všetky
sexuálne činy, ktoré sú žene nanútené.
Je aktom agresie a zneužitia moci, a nie
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výsledkom nekontrolovateľných sexuálnych pudov.
ü Sociálne násilie má za cieľ ženu izolovať od spoločnosti a získať nad ňou
kontrolu. K jeho formám patrí bránenie
stretávať sa s rodinou, priateľmi a priateľkami, zamykanie v domácnosti, odhlásenie telefónu, sledovanie telefonátov,
e-mailov, zakazovanie používať auto
a podobne.
ü Ekonomické násilie znamená nerovnováhu v prístupe k finančným zdrojom
a využívanie silnejšej ekonomickej pozície. Patrí sem neprispievanie a odmietanie podieľať sa finančne na chode
domácnosti a starostlivosti o deti, odopieranie prístupu k spoločnému účtu,
bránenie vo vykonávaní zamestnania,
utajovanie príjmov alebo výdavkov a iné.

AK VY SAMA PREŽÍVATE NÁSILIE
ü Pamätajte si, že to nie je vaša vina.
Za násilie je zodpovedný ten, kto ho pácha.
ü Násilie neprestane samo, nečakajte,
až to bude horšie. Prelomte mlčanie, povedzte to niekomu, komu dôverujete.
ü Existujú ľudia, ktorí vám pomôžu
a podporia Vás pri premene vášho života.

ü Polícia môže vstúpiť do bytu, ak sú
ohrozené životy a zdravie, ak hrozí závažná škoda, ak vec neznesie odklad.
ü Polícia môže zaistiť osobu, ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje
život, zdravie alebo majetok a navrhnúť
ďalšie opatrenia.
ü Polícia má oprávnenie vykázať násilníka zo spoločného obydlia a zakázať vstup
až na 10 dní.
ü Trestné oznámenie nemusíte podať
bezprostredne po útoku. Nehovorte iba o
poslednom útoku, skúste si spomenúť na
čo najviac násilných útokov alebo iných
skutkov, na ich miesto, čas a prípadných
svedkov.

OBEŤ NÁSILIA A POLÍCIA
Obete násilia sa najčastejšie obracajú
na políciu telefonicky na linku 158 alebo
osobne urobia oznámenie na útvare Policajného zboru.
Postup polície po telefonickom oznámení na linku 158:
ü vyslanie hliadky na miesto a preverenie oznámenia na mieste,
ü vykonanie služobného zákroku,

ü Máte právo na život bez násilia - nikto
nemá právo týrať Vás.

ü prípadné využitie oprávnení podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore,

TRESTNOPRÁVNA
ROVINA NÁSILIA

ü v prípade podozrenia z priestupku policajt zadokumentuje priestupok,

ü Každá forma násilia, vrátane vyhrážok,
je protiprávna.
ü Trestné oznámenie môže byť podané
písomne alebo ústne do zápisnice, na
ktoromkoľvek útvare Policajného zboru
alebo na prokuratúre.

ü v prípade podozrenia zo spáchania
trestného činu bude na miesto vyslaná
výjazdová skupina (vyšetrovateľ PZ - vyšetrovanie, poverený príslušník PZ - skrátené vyšetrovanie).
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

MESTSKÁ KNIŽNICA INFORMUJE

Nové knihy vo fonde knižnice
Krásna literatúra

Literatúra pre deti

Náučná literatúra

Ian McEwan: Stroje ako ja
Charlie, ktorý sa ešte aj ako tridsiatnik nezáväzne pretĺka životom, je zaľúbený do pôvabnej Mirandy. Tajomnú mladú študentku
však ťaží hrozivé bremeno minulosti. Len čo
Charlie nečakane príde k peniazom, neodolá kúpe Adama, jedného z prvých umelých
ľudí a s výdatnou Mirandinou pomocou pracuje na zostavovaní jeho osobnosti. Výsledkom ich spolupráce je takmer ideálna
bytosť - príťažlivý, silný a múdry mladý muž.
Je iba otázkou času, kedy sa stane nevyhnutné a všetky tri strany budú musieť čeliť
hlbokej morálnej dileme.

Francesca Simon:
Grázlik Gabo lieta v oblakoch

Kevin J. McNamara:
Veľký sen dvoch malých národov

V poslednom pokračovaní príbehov
najslávnejšieho grázlika na svete Gabo
neverí vlastným ušiam. Poletí lietadlom!
Žiaľ, spolu s ním aj jeho príšerní rodičia
a otravný brat Vilko. Čo už, vždy lepšie
ako hrabať trávu v záhrade. V škole dostal za úlohu zbierať pochvaly za pomoc
v domácnosti. Keby niekto konečne ocenil pozeranie na telku, mal by vyznamenaní až-až. Grázlik Gabo však znova vymyslí niečo, čo ste ešte nevideli! Veď sa
len začítajte!

Americký novinár a politológ sa vo
svojej publikácii zaoberá okolnosťami,
ktoré za prvej svetovej vojny predchádzali vzniku Česko-Slovenska. Zameriava sa najmä na dva kľúčové, navzájom
prepojené faktory - diplomatické úsilie zahraničného odboja pod vedením
T. G. Masaryka a dramatickú epopeju česko-slovenských légií v Rusku. Pútavo napísané dielo s bohatým odkazovým aparátom približuje udalosti, ktoré sú u nás
ešte stále pomerne málo známe.

Philippa Gregory:
Tri sestry, tri kráľovné

Katarína Škorupová:
Anča z Pomaranča a tajomný neznámy

Ľubica Krénová: Martin Huba

Margarétu Tudorovú, jej sestru Máriu
a Katarínu Aragónsku spája príbuzenské
puto, no rozdeľuje ich túžba po moci.
Každá z nich sa stáva kráľovnou - jedna
škótskou, druhá francúzskou a tretia anglickou. Zo svojho úspechu sa však neradujú dlho. Dvorné intrigy a osud to zariadia tak, aby všetky tri medzi sebou celý
život súperili. Knižka populárnej anglickej spisovateľky určite poteší všetkých
milovníkov histórie.

Kto už pozná Anču z Pomaranča, je
mu jasné, že aj pokračovanie príbehov
z ranča jej starej mamy bude fakt sranda.
A navyše sa stane kopec vecí, ktoré sú minimálne životu nebezpečné! Pod vlekom
sa totiž usídlil zločinec. Má dlhé strapaté
vlasy, hrozitánsku bradu a ešte aj drsné
väzenské tetovanie. A, samozrejme, lopatu, sekeru a určite i nejaké strelné zbrane.
Nie div, že naňho susedia zavolali policajtov. Alebo je to všetko inak?

Uctievaný herec a režisér. Bravúrny divadelník, ale aj pozorný spoločník
a sústredený rozprávač, ktorý na všetky
otázky odpovedá naplno. Otázky Martinovi Hubovi v jeho azda najosobnejšom
interview kládla slovenská teatrologička Ľubica Krénová. A vďaka schopnosti
Martina Hubu výstižne pomenovať veci
a javy okolo neho sa z jeho rozprávania
vynárajú dvojaké dejiny: jednak osobné
a jednak dejiny slovenskej divadelnej
scény.
Mgr. Daniela Šipošová

Poďakovanie

Mestská knižnica Svit sa snaží realizovať nákup literatúry tak,
aby uspokojila záujmy a preferencie všetkých kategórií používateľov. Knižnica dostáva každý rok približne rovnaký objem financií
na nákup knižničného fondu. Ceny kníh sa neustále zvyšujú, z toho
dôvodu každým rokom nastáva pokles v nákupe kníh - napr. v roku
2015 do fondu pribudlo 803 zväzkov titulov, v roku 2019 to bolo len
620 zväzkov.
Už niekoľko rokov nás významne sponzorsky podporuje Sviťan
JUDr. Vladimír Grác, pôsobiaci v Bratislave. Prostredníctvom občianskeho združenia Spolok nezávislých donorov nám v roku 2020
umožnili nákup nových kníh v hodnote 1 500 €. Taktiež nás podporujú rôzni darcovia - okolité knižnice i obce, ale aj veľké množstvo
individuálnych darcov. Všetkým chceme aj touto cestou povedať,
že si to veľmi vážime a zo srdca ĎAKUJEME!
Zároveň by sme chceli na prahu nového roka poďakovať všetkým kolegom, školám i spoločenským organizáciám za spoluprácu
a podporu, a našim čitateľom za ich priazeň. Všetkým prajeme predovšetkým pokojný celý nastávajúci rok, nech všetky vaše želania
a sny sa stanú skutočnosťou a nech vás sprevádzajú radosť a šťastie.
Mgr. Daniela Šipošová
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VIANOCE 2020

Vianočné prianie
Vždy, keď sa človek zhostí svojej úlohy v živote „na výbornú“,
hovoríme, že „sa pre danú vec narodil“. Ak svoje talenty dotiahol
na vysokú úroveň, hovoríme, že „sa v živote našiel“. Sú takí ľudia,
ktorí vo svojej profesii, prípadne v inej činnosti dosiahli dokonalosť. Je to Boží dar.
V novembri tohto roku pochovali geniálneho argentínskeho
futbalistu Diega Armanda Maradonu. Všetci, ktorí ho videli hrať,
povedali, že sa pre futbal narodil. Dávali mu rôzne prívlastky,
napr. „božské dieťa“. Tým naznačili jeho virtuozitu a genialitu.
Vianoce nám oznamujú, že sa narodilo geniálne Dieťa - Ježiš.
On jediný sa narodil ako Vykupiteľ a Spasiteľ ľudského pokolenia. On je v pravom slova zmysle Božím Dieťaťom. Tým Dieťaťom, ktorého poslal Otec, aby zmieril ľudstvo s Bohom. Je to črta
Božej geniality, ktorá je neopakovateľná a jedinečná.
Od čias narodenia Božieho Dieťaťa aj my žijeme ako znovuzrodení. Božie Dieťa nám prinieslo nádej, optimizmus, povzbudenie. Prajem všetkým našim farníkom, všetkým obyvateľom
Svitu, aby sme si tieto nádeje uchovali. Aby sme žili ako znovuzrodení z dôvodu prítomnosti Božieho Dieťaťa medzi nami.
Štefan Vitko, farár
„Už sa nám púčik rozvil na kmeni ružovom,
Kristus Pán sa narodil v dieťati sľúbenom.
Kvet plný nádhery v náručí čistej Panny Pastieri uzreli.“
Tak znie prvý verš jednej mojej obľúbenej piesne z nášho
Evanjelického spevníka, ktorú popri mnohých iných piesňach
spievavame v našom kostole počas Vianoc i v povianočnom období. V našich prírodných podmienkach čiastočne rozprávkový
obraz ruže, ktorá vykvitne v zimných mrazoch. Kvet je obrazom
života a radosti, dobra i krásy. Vianoce nám tieto úžasné dary,
z ktorých sa môžeme tešiť, pripomínajú. Prajem všetkým čitateľom, aby prichádzajúce dni boli naplnené požehnaním, ktorým
tieto dary sú.			
Daniel Midriak, ev. farár
Zhromaždenia v evanjelickom kostole vo Svite počas
adventu, Vianoc, Starého roka 2020 a Nového roka 2021:
štvrtok
17. 12. 2020
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16.30 spoveď a Večera Pánova

4. adventná nedeľa
20. 12. 2020

8.15

4. adventná nedeľa
20. 12. 2020

16.30 spoveď a Večera Pánova

Prehľad bohoslužieb vo Farnosti sv. Jozefa, robotníka,
vo Svite, počas vianočných sviatkov 2020
24. 12. 2020
Štedrý deň

25. 12. 2020
Narodenie Pána, slávnosť

26. 12. 2020
Sv. Štefana, mučeníka

27. 12. 2020
Sv. Rodiny - Ježiša, Márie
a Jozefa

31. 12. 2020
Sv. Silvestra, pápeža

1. 1. 2021
P. Márie Bohorodičky,
slávnosť, prikázaný sviatok

služby Božie

Štedrý večer
24. 12. 2020

16.30

služby Božie

I. slávnosť vianočná
25. 12. 2020

8.15

služby Božie

II. slávnosť vianočná
26. 12. 2020

8.15

služby Božie

nedeľa po Vianociach
27. 12. 2020

8.15

služby Božie

Starý rok - Silvester
31. 12. 2020

16.30

služby Božie

Nový rok
1. 1. 2021

8.15

služby Božie

7:00

sv. omša
Svit + Podskalka

0:00

polnočná sv. omša
Svit + Podskalka

7:30

sv. omša Svit

9:00

sv. omša Podskalka

10:30

sv. omša Svit

18:00

sv. omša Svit

7:30

sv. omša Svit

9:00

sv. omša Podskalka

10:30

sv. omša Svit

7:30

sv. omša Svit
+ obnova manžel.
sľubov

9:00

sv. omša Podskalka

10:30

sv. omša Svit

17:00

vyloženie Sviatosti
Oltárnej Svit

18:00

sv. omša Svit

7:00

sv. omša Svit

17:00

sv. omša
Svit + Podskalka
+ koncoročná ďakovná
pobožnosť

23:45

eucharistické
požehnanie
Svit + Podskalka

7:30

sv. omša Svit

9:00

sv. omša Podskalka

10:30

sv. omša Svit

18:00

sv. omša Svit

7:30

sv. omša Svit

9:00

sv. omša Podskalka

3. 1. 2021
10:30
2. nedeľa po Narodení Pána
14:30

6. 1. 2021
Zjavenie Pána
prikázaný sviatok

10. 1. 2021
Nedeľa Krstu Pána

sv. omša Svit
pobožnosť na prvú
nedeľu

18:00

sv. omša Svit

7:30

sv. omša Svit

9:00

sv. omša Podskalka

10:30

sv. omša Svit

18:00

sv. omša Svit

7:30

sv. omša Svit

9:00

sv. omša Podskalka

10:30

sv. omša Svit

18:00

sv. omša Svit
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Liturgický program od 21. 12. 2020 do 7. 1. 2021
16:00

Sviatosť zmierenia

17:00

Sv. liturgia slovenská

8:00

Sv. liturgia slovenská

16:30

Moleben pred
narodením Pána

17:00

Sv. liturgia slovenská

14:00

Veľká Večiereň s Liturgiou sv. Bazila Veľkého

20:00

Veľké povečerie s lítiou

9:00

Utiereň

10:00

Sv. liturgia slovenská
* Za veriacich
(Dobrá novina)

9:25

Svätý ruženec

10:00

Sv. liturgia slovenská
* Za veriacich

9:00

Utiereň

10:00

Sv. liturgia slovenská
* Za veriacich

10:00

Sv. liturgia slovenská
* Za veriacich

9:00

Utiereň

10:00

Sv. liturgia slovenská

Utorok 5. 1. 2021
Predvečer Osvietenia

14:00

Veľká Večiereň s Liturgiou sv. Bazila Veľkého

Zdržanlivosť od mäsa s pôstom

20:00

Veľké povečerie s lítiou

10:00

Sv. liturgia slovenská
* Za veriacich
(Veľké Jordásnke
svätenie vody)

16:25

Svätý ruženec

17:00

Sv. liturgia slovenská

Pondelok 21. 12. 2020
Svätá mučenica Juliána
Utorok 22. 12. 2020
Svätá veľkomučenica
Anastázia

Kam sa všetci ponáhľame?
V knihe Ďalšie príbehy pre potešenie duše od Bruna Ferrera
je takýto príbeh:
Majster sa pozeral z okna na námestie. Uvidel Haikela, jedného zo svojich žiakov, ako sa niekde ponáhľa. Zavolal na neho
a pozval ho hore. „Haikele, videl si dnes ráno nebo?“ spýtal sa
majster. „Nie, majstre.“ „A videl si ulicu, Haikele? Videl si ju dnes
ráno?“ „Áno, majstre.“ „A vidíš ju aj teraz?“„Áno, majstre, vidím.“„Povedz mi čo vidíš.“ „Kone, vozíky, kupcov ako rozhadzujú
rukami, dedinčanov, ako sa zahrievajú, mužov a ženy, ako chodia sem a tam.“ „Haikele, Haikele,“ pokáral ho dobromyseľne
majster, „za päťdesiat rokov a za dvakrát päťdesiat rokov tu
stále bude takáto ulica a stále tu bude takýto trh. Budú tu kupci,
ktorí budú predávať a nakupovať kone. Ale nebudem tu ani ja,
ani ty. A tak sa ťa pýtam, Haikele, prečo bežíš, že nemáš ani čas
pozrieť sa na nebo?“
Myslím že tento príbeh priamo ukazuje na uponáhľanosť
dnešnej doby. Hoci izolácia súvisiaca s koronou všetko brzdí,
predsa, cítim v srdci uponáhľanosť a náhlivosť, aby sme všetko
stihli. Nakúpiť dary, potraviny, oblečenie, zabezpečiť sa natoľko,
aby nám azda nič nechýbalo na vianočné sviatky. V poriadku,
ale otázka znie - je toto podstata Vianoc?
Každý bude upratovať dom, byt, každý bude piecť a variť aby
sa každý pripravil na čas, ktorý je pre rodinu tak vzácny. Ale kto
poupratuje vo svojom srdci? Kto pripraví svojou ľútosťou miesto
v srdci Kristovi Kráľovi, ktorý sa má o malú chvíľu narodiť?
Pretože on je podstata Vianoc. Boh prichádza, aby my ľudia
sme našli v ňom spásu a radosť večného života. Preto aj keby
sa čokoľvek nevydarilo, nekúpilo alebo pokazilo, vždy sa pozri
na nebo, spomeň si kto je podstatou Vianoc a zistíš, že nič nie je
viac, ako mať v srdci pokoj a lásku - ktorú dáva len novonarodený Spasiteľ sveta.
Preto Vám prajem aby do Vášho nepokoja prišiel pokoj, aby
do Vašej tmy zažiarilo svetlo, aby do Vášho sebectva vstúpila láska, aby do Vášho ticha zaznel spev anjelov.
Požehnané vianočné sviatky narodenia kráľa Vám zo srdca
vyprosuje o. Martin Snak, gréckokatolícky správca farnosti Svit.

Christos Raždajetsja!

Streda 23. 12. 2020
Desiati svätí mučeníci
z Kréty
Štvrtok 24. 12. 2020
Predvečer narodenia Pána
Svätá prepodobná
mučenica Eugénia
Piatok 25.12. 2020
Narodenie nášho Pána,
Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista
Prikázaný sviatok, Myrovanie, Voľnica

Sobota 26. 12. 2020
Zhromaždenie k Presvätej
Bohorodičke
Prikázaný sviatok

Nedeľa 27. 12. 2020
Nedeľa po Kristovom
narodení
Piatok 1. 1. 2021 Nový rok
Obrezanie nášho Pána,
Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista
Prikázaný sviatok, Myrovanie, Voľnica

Nedeľa 3. 1. 2021
Nedeľa pred Osvietením

Štvrtok 6. 1. 2021
Sväté Bohozjavenie nášho
Pána, Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista
Prikázaný sviatok,
Myrovanie, Jordánske svätenie vody

Piatok 7. 1. 2021
Zhromaždenie k prorokovi
predchodcovi
a krstiteľovi Jánovi

Drahí čitatelia, priatelia.
Máme za sebou veľmi zvláštny a veru neľahký rok. Ďakujeme, že so záujmom
každý mesiac otáčate strany tohto mesačníka, ďakujeme za pozitívnu odozvu,
ale i za konštruktívnu kritiku. Prajeme Vám zo srdca nech ste zdraví, nech nestrácate vieru
v zázraky a v dobro, nech neprestávate snívať i v tejto dobe, ale najmä,
nech každý deň znova a znova v sebe nájdete silu byť tolerantní, ústretoví a chápaví voči
svojim najbližším, ale aj akýmkoľvek čo i len „okoloidúcim“. Lebo jedinou istotou je,
že všetko sa raz skončí. A keď taký čas príde, budeme chcieť všetci i naďalej žiť
„vedľa seba“ v tom istom svete, len možno s nami - zmenenými, lepšími...
Tím redakcie novín Svit
ROČNÍK XIX. - DECEMBER 2020

21

ZO ŽIVOTA V MESTE
skvelý základ. Stane sa to prirodzenou
súčasťou ich života, čo mnohým z nás dospelákov, žiaľ, chýba.

O videoklip je nevídaný
záujem a to potvrdzuje
jeho dobrú myšlienku

Veverička odpadková profíčka
sa narodila vo Svite

Technické služby Svit v spolupráci so známou dvojicou Tárajko a Popletajka pripravili pre deti edukačné video na tému separovania a triedenia odpadu - Veverička odpadková profíčka.Videoklipu sa dostáva zaslúžená pozornosť, na kanáli Youtube má už viac než 1,5 milióna zhliadnutí. Vo Svite,
ale aj na Slovensku všeobecne, je problematika separovaného zberu stále
veľkou neznámou a nielen naše mesto sa borí s problémami v tejto oblasti.
To, že odpad separujeme, neznamená,
že ho separujeme správne. Veľmi častým
problémom, ktorý Technické služby (ďalej TS) nášho mesta riešia, respektíve pri
sťažnostiach od občanov je, že stojiská sú
nedostatočne čistené, k dispozícii je málo
nádob na odpad, alebo sú stále plné a TS
si nerobia svoju prácu správne alebo ju
nerobia vôbec a podobne...
Netvrdíme, že si svoju prácu vykonávame na jednotku, ale robíme všetko, čo
je v našich silách, aby sa to k jednotke aspoň približovalo. Žiaľ, správanie niektorých občanov ovplyvniť nevieme.
Môžu snáď TS alebo zamestnanci za
to, že niekto vyhodí do modrého kontaj-

nera na papier celú, nerozloženú krabicu
od novej mikrovlnky alebo od novej led
televízie a zaberie tak väčšinu priestoru
v pomerne prázdnej nádobe, ktorý mohol poslúžiť aj ostatným? Alebo je správne, že sa nachádzajú v nádobách na sklo
aj pneumatiky?
Položme si teda otázku, či vieme separovať a či vieme separovať správne? Túto
otázku si neustále kladieme aj my - pracovníci TS vo Svite. Triedenie a separácia
odpadov je na Slovensku povinná už viac
ako 10 rokov a mnohí z nás to stále nevedia. Začali sme teda od začiatku, od
tých najmenších. Potrvá to síce dlhší čas,
ale keď to naučíme naše deti, budú mať

Pri hľadaní riešenia tohto problému
sme oslovili odborníkov, tých najsprávnejších pre prácu s deťmi - Tárajka a Popletajku, dvoch nerozlučných priateľov
z krajiny Rozprávkovo. Pomohli nám
vytvoriť edukatívny videoklip pre našich najmenších. Rozprávková dvojica si
pozvala na pomoc aj Veveričku Triedičku odpadkovú profíčku a žiakov z 3.C
Základnej školy na Komenského ulici vo
Svite: Vikinku, Vanesku, Adamka a Miška.
Netrvalo dlho a video, ktoré ma naučiť naše deti, ale možno aj nás dospelých,
správne separovať bolo na svete. Veríme,
že naša snaha neostane nepovšimnutá
a padne na úrodnú pôdu, o čom svedčí aj
sledovanosť videa, ktoré sa stalo skvelým
edukačným prostriedkom. O jeho zverejnenie už požiadali autorov aj technické
služby iných miest, viaceré školy, škôlky
alebo organizácie mimo mesta Svit. Môžeme byť právom hrdí na to, že tento klip
vznikal práve vo Svite, čím sme sa pred
Slovenskom odprezentovali ako mesto,
ktorému separovanie nie je ľahostajné.
Preto veríme, že naša spolupráca nevyšla
nazmar a výsledok splní svoj účel.
Touto cestou sa chceme poďakovať Tárajkovi a Popletajke za skvele odvedenú
profesionálnu prácu. Tešíme sa a veríme
v ďalšiu spoluprácu, v rámci ktorej hravou
formou vysvetlíme správne separovanie,
čo sa deje s odpadom, keď ho vyhodíme
do nádoby, aká je jeho cesta a možno aj
veľa ďalšieho, pre správne pochopenie,
ako to z odpadom skutočne je....
Ing. Róbert Bartoš, TS Svit

Darujte svojim blízkym kúsok Tatier
V Tatrách máme novú atrakciu. Ak máte doma cestovateľov, ktorým sa
tento rok nepodarilo schladiť cestovateľskú horúčku, máme pre vás tip.
Darujte im na Vianoce darček v podobe návštevy zážitkovej galérie TATRY
vnútri. Toto jedinečné miesto predstavuje unikátnu prehliadku Vysokých
Tatier pod jednou strechou a za každého počasia.
Čo všetko tam môžete vidieť a zažiť?
„Vyšplháte sa“ na náš druhý najvyšší štít,
kde sa pomocou virtuálnej reality premiestnite na symbolický mostík, odkiaľ sa
Vám naskytne neskutočný výhľad na štíty
našich Tatier. Po náročnej turistike si môžete oddýchnuť v zážitkovom kine s filmom
od Erika Baláža s názvom Nesmrteľný les.
Na ceste objavov sa stretnete s náučnými
videami o ochrane prírody a ekológií, spoznáte tatranskú prírodu pomocou moderných prvkov, porozprávate sa s horskými
záchranármi a vodcami.
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A čo viac? Dotkli sa niekedy srsti vlka?
Viete akú vôňu má borovica limba? Viete
aké máte rozpätie rúk v porovnaní s krídlami orla? Toto všetko a omnoho viac sa
dozviete a zažijete v neobyčajnej galérií
v TATRY VNÚTRI.
Tento tip na výlet je určený aj rodinám
s deťmi. Pre najmladších návštevníkov sú
pripravené hravé detské atrakcie, svištia
nora a lezecká stena, kde sa budú cítiť
ako skutoční horolezci.

www.tatryvnutri.sk.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Máte už pripravené
všetko pre svojich blízkych?
Ak ešte stále hľadáte vianočnú drobnosť pre rodinu, či priateľov a tí sú hrdí Sviťania,
alebo len majú radi naše mesto, máme pre Vás možno dobrý nápad na darček. Môžete
im zakúpiť milú pozornosť s tematikou Svitu. Kúpiť si ju môžete v podateľni Mestského
úradu, nielen pred Vianocami, ale počas celého roka, bez tlačenia sa v preplnených obchodoch a bez čakania v nekonečných radoch pri pokladniach. Prajeme Vám príjemné,
zdravé a pokojné vianočné obdobie.
Pozrite si ukážku predmetov, ktoré si môžete zakúpiť. Okrem nich sú v ponuke aj:
Zberateľsky zaujímavá 0-eurová bankovka s podobizňou J.A. Baťu
- limitovaná edícia
 kuchynská zástera s nápisom: „“ Niečo chutné Ti pripravím zlatko,
nech nie si prie(SVIT)ný...“
 prívesok - kľúčenka - bluetooth hľadač kľúčov - 6,29 €
 poznámkový zošit A5, linajkovaný v tvrdej väzbe, čierny - 4,39 €
 textilná nákupná taška - 0,99 €
 stieracia mapa sveta - 8,89 €
 usb kľúč 4 GB - 7,99 €
 mikrofázový uteráčik s erbom mesta - 3,79 €
 elegantný biely dáždnik s erbom mesta - 6,69 €


V SKRATKE
Máte pripomienky
k cestovnému poriadku?
Dajte o tom vedieť.

Ak máte postreh, pripomienku, návrh alebo podnet k aktuálnemu rozvrhu jázd mestskej autobusovej dopravy
vo Svite, prosím, informujte nás. Mesto
sa pokúsi ich zohľadniť pri jednaní
o nových zmluvných podmienkach
s poskytovateľom služby - spoločnosťou SAD Poprad. Vaše písomné návrhy a podnety prosím pošlite emailom
na: martin.lukac@svit.sk alebo poštou
na adresu: Ing. Martin Lukáč, Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32,
059 21 Svit.

Výsledok vyhlásenej výzvy

Mesto Svit vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk s názvom predmetu
zákazky: Zabezpečenie opráv a údržby
motorových vozidiel pre potreby Mesta Svit. Najúspešnejším uchádzačom
sa stala spoločnosť: JAPAN SERVIS.sk,
Starý trh 498/73, 060 01 Kežmarok,
Prevádzka: Hraničná 39, Poprad.

Časť oplotenia štadióna
je opravená

Sklenený hrnček
v darčekovej krabičke - 4,59 €

Bambusový termohrnček - 4,69 €
Aromatická sviečka v skle - 4,29 €

Bluetooth reproduktor osvetlením
a funkciou telefonovania - 12,59 €

Aroma-sada so sviečkami, svietnikom
a stojanom na vonné tyčinky - 5,29 €

Nepriaznivé počasie a mráz sa podpísali na starom betónovom oplotení
futbalového štadióna. Poškodená časť
oplotenia začala byť vo veľkej miere využívaná ako prechod, v dôsledku čoho
pri prechádzaní hrozilo riziko úrazu
z uvoľnených betónových dielov.
V rámci údržbárskych prác realizoval
Bytový podnik Svit vlastnou údržbou
opravu poškodených častí v spolupráci so správcom futbalového štadióna.

Rekonštruovaný most
do „Lopušky“ je prejazdný

Kľúčenka so žetónom a otváračom - 3,09 €
Sada pera a pentelky - 2,59 €
ROČNÍK XIX. - DECEMBER 2020

Vonná svieca veľká - 4,59 €

V piatok, 4. decembra, bol uvedený
do prevádzky už rekonštruovaný - pôvodný most vedúci do Lopušnej doliny.
Avizované možné dopravné obmedzenia, počas ktorých mohlo byť spojenie
medzi Svitom a dolinou týmto mostom
prerušené, nenastali. Posádka DHZ
Orava následne odstránila a odviezla
zapožičané dočasné premostenie (od
Štátnych hmotných rezerv).
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Z denníka Technických služieb
Technické služby to nie je len zber odpadkov a zberný dvor. Budeme Vám
prinášať pravidelné informácie o činnostiach tejto spoločnosti.
V nedeľu, 29. novembra, bola na adventnom venci pri Dome kultúry vo Svite
slávnostne rozsvietená prvá zo štyroch
adventných sviec. Technické služby Svit
boli súčasťou príprav v nemalej miere.
Čo bolo potrebné zabezpečiť? Postarali
sa o elektrické prípojky pre veniec i pre
stánok s občerstvením, smetné nádoby
a samozrejme samotný veniec. Ten pripravil tím Technických služieb v spolupráci s CVČ.


vené pluhom a rozmetadlom na údržbu
chodníkov a LIAZ, ktorá sa postarala
o naše cestné komunikácie.

ka mesta Ing. Dáša Vojsovičová okrem
druhej adventnej sviece rozsvietila aj vianočný stromček pri Dome kultúry, ktorý
tiež pripravovali Technické služby Svit.
Ulice Svitu sa denne upratujú ručne.
Stará sa o to pracovníčka Dáška a môžeme ju stretnúť kdekoľvek v našom meste. Takmer každý deň sa stará o čistotu
priestranstiev ručným zbieraním odpadkov a keď nezbiera odpadky, tak hrabe
lístie.


TS sa starajú aj o to, aby bolo mesto
pripravené na najkrajšie sviatky roka aj
z hľadiska výzdoby. Viete, že vo Svite
máme tento rok pripravených 75 kusov
vianočnej výzdoby, ktorá nám spríjemní
večerné prechádzky naším mestom? To
znamená, že každý kus výzdoby musí byť
osobitne osadený a napojený.



Prvý výjazd techniky na zimnú údržbu
už máme za sebou. Prvý sneh napadol v noci z piatka na sobotu, 28. novembra 2020. Vzhľadom na nenáročné
podmienky nasadili TS do výkonu dva
kusy techniky - BUCHER, vozidlo vyba

Počas prvého decembrového týždňa
prebiehali posledné práce na sviatočnom
osvetlení. Pracovníci TS pripravili všetko
na slávnostne rozsvietenie Svitu na mikulášsku nedeľu, 6. decembra. Primátor

A čo ďalej...
Sedím a rozmýšľam, ako uviesť tento článok. Nad krajinou poletujú malé
biele vločky. Pomaly padajú na zem a vytvárajú súvislú bielu perinu. Všetko vyhladia, skryjú aj to, čo do prírody nepatrí. Ale urobia dobrú robotu.
Aspoň do jari. Skoro ako mejkap, ktorý zakryje stopy, či nedostatky. Tiež
len na určitý čas. Ale príde čas zúčtovania, kedy to príroda spočíta.
Odpady. Všade okolo nás. Mimochodom, čítal som, že už aj veľhory sú zamorené mikroplastami. Snehová pokrývka
postupne mizne a odkrýva to, čo ľudia
spôsobili svojou aktivitou. V moriach
hynú živočíchy, zapletené do umelých
sietí, či plastových obalov. Nechcem písať katastrofický scenár. Ale ani hoax, tak
často používané to slovo v týchto dňoch.
Aj na Slovensku je to tak. Tlak Európskej únie silnie. Pomaly, ale predsa sa
sprísňujú zákony s cieľom ochrany životného prostredia. Možno najvhodnejším
príkladom je automobilový priemysel.
Elektromobily dostávajú zelenú. A to
doslova, už aj štátne poznávacie značky
týchto vozidiel svietia na zeleno.
Odpady. Sú všade okolo nás. Ruku

na srdce, uvedomujeme si, čo sa za tým
všetko skrýva? Občania platia poplatok
za komunálny odpad a vybavené. Naozaj? Ako znižovať komunálny odpad?
Prvé lastovičky sú už na svete. Súčasná
legislatíva hovorí o separovanom zbere. Ešte v minulom storočí si pamätníci
spomínajú na zber papiera v školách. To
všetko je fajn. Ale jedna lastovička leto
nerobí a ani neurobí. Objem komunálneho odpadu rastie. Aktivitou ľudí. Aj
Vašou, aj mojou - NAŠOU, bez výnimky,
aspoň v tom sme si rovní. Skládky nestačia. A náklady rastú. Preto je nevyhnutné
hľadať ďalšie riešenia ktoré nás posunú
vpred. Aby sme možno nemuseli nosiť
rúška neustále. Nie kvôli covidu-19. Ale
kvôli zlému ovzdušiu. Ako sa hovorí, kde

Chodníky sa nečistia len ručne, ale aj
zametacím strojom. V októbri sa vrátil
z opravy stroj Boschung. Je to zametacie
vozidlo vybavené 3 rotačnými kefami
a výkonným vysávačom a používa sa aj
v tomto období na zametanie chodníkov
a komunikácii od napadaného lístia. Za
necelé štyri týždne, ktoré bol vo výkone
sa postaral o 163 km komunikácii, prevažne chodníkov vo Svite.
TS Svit


je vôľa tam je cesta. Ale chceme? Aké sú
možnosti riešenia?
Separovať a hľadať opätovné možnosti využitia. Vo Svite triedime odpad
v zmysle platných zákonov. Papier a kartóny, plasty a plechovky, sklo. Zbierame
a spracovávame tzv. zelený odpad - odborne povedané biologicky rozložiteľný
odpad (BRO). Tráva, konáre, lístie. Novinkou, s ktorou sa musia obce vysporiadať,
je zber a spracovanie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Riešenia
sú pripravené. Cieľom je znížiť podiel
zeleného odpadu na skládkach vrátane
toho z našich kuchýň. Aby neznečisťoval
ovzdušie.
Existujú cesty ako efektívnejšie nakladať s odpadmi. Niektoré si pýtajú
veľa peňazí. Na niektoré stačí dobrá vôľa
a ochota. Pripravujeme spôsoby zlepšenia práce s komunálnym odpadom. Ale
potrebujeme súčinnosť a aj pomocnú
ruku občanov, Vás, mňa, opäť bez výnimky - všetkých. Aby nám náklady nerástli.
Aby sa nám nekopil odpad na skládkach.
Aby sme zastavili globálne oteplenie.
Aby...
Igor Hus, TS Svit

Mesačník MsÚ vo Svite. Vydáva MsÚ, Hviezdoslavova 32, Svit, IČO: 00326607. Predseda redakčnej rady Ing.
Ján Hutník, prednosta MsÚ Svit. Adresa: MsÚ Svit (redakcia@svit.sk, Daniela Virostko - daniela.virostko@svit.
sk). Reg. č. EV 1268/08, ISSN 1339 116X. Tlač: Marek Rázga, Svit. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Redakcia
si vyhradzuje právo výberu, redakčnej úpravy a krátenia príspevkov. Príspevky sú zverejňované bez nároku
na honorár. Uzávierka čísla bola 13. 12. 2020. Foto na titulke: Ing. Peter Kostka

24

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

