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ZO ŽIVOTA V MESTE

Začala sa dlho očakávaná
rekonštrukcia železnice

Práve vo Svite sa 18. septembra, uskutočnilo slávnostné poklepanie
základného kameňa modernizácie železničnej trate Poprad - Lučivná. Ide
o prvú etapu plánovanej modernizácie úseku Liptovský Mikuláš - Poprad
Tatry v rámci trate Žilina - Košice.
Základný kameň stavby vo Svite
slávnostne poklepali: minister dopravy
a výstavby SR Andrej Doležal, predseda
Prešovského samosprávneho kraja Milan
Majerský, primátorka Svitu Dáša Vojsovičová, generálny riaditeľ ŽSR Miloslav
Havrila a predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.
„Pre naše mesto to prakticky znamená,
že po viac než desiatich rokoch, sa skutočne začal realizovať projekt, ktorý významne
odľahčí dopravné zaťaženie mesta. Súčasťou tejto rekonštrukcie je totiž zrušenie
nepraktického železničného priecestia
Svit - Batizovce, ktoré bude nahradené
mimoúrovňovým prechodom ústiacim
z Hviezdoslavovej ulice smerom k stanici,
napojené na cestu vedúcu do Batizoviec.
Zároveň sme začali jednania s vlastníkom
budovy železničnej stanice Svit (spoločnsťou ŽSR) na tému možnosti uchádzania
sa o túto budovu a jej následné užívanie,
ktorému však bude musieť, prirodzene,
predchádzať rozsiahla rekonštrukcia náročná na financovanie.“ Povedala primátorka
Dáša Vojsovičová. Práce sú naplánované na
25 mesiacov, avšak budovanie spomínaného nadjazdu je až jednou zo záverečných
etáp.
„Som veľmi rád, že vybudovaním modernej železničnej trate sa zvýši komfort
a plynulosť jazdy a tým sa v konečnom dô-

sledku znížia negatívne účinky dopravy na
okolité prostredie, ktoré budú eliminované
aj ďalšími technickými opatreniami. Týmto by som chcel poprosiť obyvateľov dotknutých oblastí, aby strpeli a vydržali toto
náročné obdobie, ktoré o 2 roky prinesie
skvalitnenie dopravy v regióne,“ uviedol
generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.

Tak rozsiahla rekonštrukcia
nie je záležitosťou roka
Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ národného dopravcu, ZSSK: „Severná vlaková trať je tou,
ktorá zabezpečila rozvoj mnohým mestám Slovenska a je našou povinnosťou
a záväzkom voči životnému prostrediu
nedovoliť, aby jej význam upadol dokončením diaľnice do Košíc. Naprojektovať,
postaviť a skolaudovať nové, či rýchlejšie
koľaje nie je záležitosťou roka, ani dvoch,
preto musí rekonštrukcia koľají napredovať minimálne takou istou rýchlosťou
ako stavba diaľnic, či modernizácia nášho
vozového parku. Na tejto trati už dnes
jazdia vlaky stavané na rýchlosť minimálne 160 km/h a bolo by veľmi neefektívne
nepracovať na ich plnom využití až po
Košice.“
Modernizáciou trate sa dosiahne nová
úroveň technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a naj-

progresívnejších prvkov a tým skvalitnenie
a zlepšenie jej technických parametrov ako
celku. Stavba je rozdelená na úseky Poprad
- Svit, Svit - Štrba a jej súčasťou bude aj modernizácia železničnej stanice vo Svite.
Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru pre dosiahnutie požadovaných parametrov v zmysle legislatívy
Európskej únie. Po vybudovaní systému
GSM-R, systému ETCS a pracoviska centrálneho riadenia dopravy v Poprade, bude
možné na predmetnom úseku v dĺžke
12,7 km (po modernizácii) jazdiť rýchlosťou 160 km/h. Úsek je súčasťou hlavného
európskeho železničného koridoru Rýn Dunaj.

Súčasťou modernizácie
je viacero oblastí
Dĺžka celého predmetného úseku
Poprad - Lučivná v súčasnej trase je
12,868 km. V navrhovanej trase bude mať
úsek celkovú dĺžku 12,700 km, z toho
cca 2,5 km trate bude na novom telese.
V rámci modernizácie sa vybuduje a zrekonštruuje sedem železničných mostov.
Vybudujú sa dva nové podchody pre cestujúcich. V celom modernizovanom úseku sa zrušia existujúce železničné priecestia. V miestach s obytnou zástavbou, teda
v Poprade, Svite a Lučivnej, budú pozdĺž
trate vybudované protihlukové steny.
Modernizovaná bude zabezpečovacia
a oznamovacia technika, trakčné vedenie a tiež ostatná súvisiaca infraštruktúra
spolu s dotknutými inžinierskymi sieťami. V úseku Poprad - Svit bude vybudované obojsmerné traťové zabezpečovacie
zariadenie. Celkové náklady na realizáciu
projektu dosiahli 97 482 977,95 €, z toho
77 619 966 € pochádza zo zdrojov EÚ.
Najvýznamnejšou časťou stavby je
rekonštrukcia koľajovej časti stanice Svit
a preložka trate v mieste zastávky Lučivná. Nástupištia v stanici a zastávke budú
mať výšku 550 mm nad temenom koľajnice a budú s bezkolíznym - mimoúrovňovým prístupom cestujúcich a s úpravou všetkých komunikácií pre chodcov
v priestoroch staníc a zastávok pre osoby
s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Zazmluvnené náklady projektu:
n Stavebné práce: 97 482 977,95 € bez
DPH; stavebný dozor: 2 272 489,08 € bez
DPH; financovanie projektu na základe
grantovej zmluvy: Európska únia (CEF)
77 619 966 €; štátny rozpočet (spolufinancovanie): 19 696 891 €;
n Zhotoviteľ: „Združenie Tatry 2017“, vedúci člen združenia: TSS Grade, a.s.
n Celková dĺžka zmodernizovanej trate:
12,700 km
n Začiatok realizácie projektu: júl 2020
n Plánovaný termín ukončenia: júl 2022

Daniela Virostko, zdroj: ŽSR

2

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE

Z DIÁRA
PRIMÁTORKY
n 2. september – otvorenie školského
roka, netradične listom, pozdrav všetkým pedagogickým a nepedagogickým
zamestnancom a deťom a žiakom s prianím úspešného nového školského roka

Výzva primátorky mesta
Sviťania, chceme využívať budovu železničnej stanice?
Na aké aktivity, činnosti by mohla byť podľa Vás
zrekonštruovaná budova využívaná?
Aké organizácie, občianske združenia, záujmové kluby
by mali záujem/ by ste navrhovali aby túto budovu využívali?

Zaujíma ma Váš názor a spoločne s Vami pripravíme
projekt obnovy tejto vzácnej technickej pamiatky.
Dovoľujem si Vás vyzvať k vyjadreniu svojho názoru.
Svoje nápady, návrhy, predstavy, či dokonca jednoduché štúdie
zasielajte v termíne do 30. novembra 2020
e-mailom na: daniela.virostko@svit.sk, alebo poštou na adresu:
Daniela Virostko, MsÚ Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Do hodnotiaceho procesu budú zahrnuté len návrhy zaslané
e-mailom alebo poštou, nie návrhy podané formou komentárov
na sociálnych sieťach.
Za Vaše pripomienky, nápady a návrhy Vám vopred ďakujeme.
Buďte aktívni pri tvorení novej histórie v našom meste!
Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta

Chceme rýchlo zazimovať záhradky
a dvory... Ale, čo s odpadom?

Biologicky rozložiteľný odpad - v skratke BRO. Tak sa oficiálne volá všetko
to, čo chceme pred zimou orezať, ostrihať, skosiť a podobne. Pod týmto
názvom to nájdeme aj v kalendári zberu odpadkov.
Konkrétne možno tento druh odpadov vykladať:
n Pre časť POD SKALKOU je možné BRO
vyložiť v pondelok do 7:00 h, najskôr však
24 hodín pred plánovaným zberom,
n Pre časť SVIT je možné BRO vyložiť
v utorok do 7:00 h, najskôr však 24 hodín
pred plánovaným zberom.
V inom termíne je vyloženie BRO odpadu na verejné priestranstvo považované za vytváranie čiernej - nepovolenej
skládky.
Vytváranie nelegálnej skládky odpadu je zakázané zákonom č. 223/2001 Z.z.
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o odpadoch a taktiež VZN mesta Svit
č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit, ktoré upravuje
spôsob nakladania s odpadmi v záujme
ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia občanov.
Mestská polícia žiada občanov, aby
v prípade, že sa stanú svedkami znečisťovania verejného priestranstva odpadom, ktorý niekto nezodpovedne vyhodí mimo zberných nádob a mimo času
zberu, neváhali kontaktovať Mestskú
políciu na čísle 0905 636 715.
red

n 7. september – rokovanie so zástupcami Prešovského samosprávneho kraja
a predsedom PSK Milanom Majerským
k téme územného miestneho rozvoja
n 9. september – účasť na zasadnutí
Prešovskej rozvojovej agentúry k spoločným projektom v našom meste
n 10. september – spoločná prechádzka s absolventmi Baťovej školy práce
k Pamätníku padlým hrdinom a sochám
Jana Antonína a Tomáša Baťu, ako pripomenutie si výročnej schôdze klubu
absolventov, ktoré sa tento rok nemohlo
uskutočniť
n 11. september – účasť na zasadnutí
ZMOS-u; prijatie štátneho tajomníka
Vladimíra Ledeckého
n 14. september – pracovné stretnutie
so štátnym tajomníkom Ministerstva
hospodárstva SR Karolom Gálekom
a debata na tému zníženia hluku z diaľnice D1 vo Svite, na podnet petície
n 16. september – zasadanie Mestskej
rady; stretnutie s obyvateľmi Štúrovej
ulice a vnútrobloku za SŠ Mierová k projektu vodozádržných opatrení
n 17. september – účasť na rokovaní
snemu Euroregión Tatry v Liptovskom
Mikuláši
n 18. september – poklepanie základného kameňa rekonštrukcie železničnej
rýchlotrate
n 21. september – stretnutie s veliteľom DHZ Svit s cieľom hľadania možností využitia dotácie na rekonštrukciu
požiarnej zbrojnice; spoločná opekačka
s člemni Klubu seniorov Bôrik v časti Pod
Skalkou
n 22. september – pracovné rokovanie
Technicých služieb a vedenia mesta na
tému zberu kuchynského biologicky
rozložiteľného odpadu (zákonná povinnosť miest a obcí od roku 2021)
n 23. september – rozlúčka s letom pri
studničke s členmi Jednoty dôchodcov Slovenska spojená s prechádzkou
a s dobrou fazuľovicou
n 24. september – 17. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Svit
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V súčasnosti sa TS po dlhej dobe dostali z červených čísel, ktoré ich trápili
dlhodobo. Stále však nemajú boj vyhratý. To, akým smerom sa bude uberať ich
vývoj, alebo stagnácia je stále otvorené.

Vozový park už „ťahá“
na okrúhle jubileum.
Niet však čo oslavovať.

Technické služby
stoja na križovatke
„Čistota - pol života...“, je známe porekadlo. Všetci ju vyžadujeme, hodnotíme. Poznáme, aké náročné je udržať v čistote a vôni náš domov, koľko
pravidelného úsilia musíme vynaložiť na jej udržanie. Ale viete si predstaviť, s akým úsilím a za akých podmienok sa udržuje čistota v meste?
Rozhodli sme sa Vám priniesť pár faktov a informácií, pre utvorenie, alebo
poopravenie si obrazu o Technických službách a ich fungovaní v našom
meste. O organizácií, od ktorej toľko vyžadujeme a očakávame...
Kľúcovými činnosťami, ktoré Technické služby (TS) mesta Svit zabezpečujú sú:
n odpadové hospodárstvo
n verejná zeleň
n údržba mestských komunikácií
n verejné osvetlenie
n pohrebné a cintorínske služby
n rôzne ďalšie činnosti pre potreby mesta
Bez týchto činností sa žiadne mesto
nezaobíde. Sú súčasťou nášho bežného
a každodenného života. Častokrát ich
vnímame ako samozrejmosť, ale nie každý si dokáže predstaviť, koľko úsilia je
potrebné vynaložiť na čo najefektívnejšie
fungovanie. Je to podobné, ako v akejkoľvek inej firme či rodine. Keď všetko
funguje, nikto tomu nevenuje pozornosť.
Ak sa však vyskytne problém, na pranieri
sú Technické služby.
V súčasnosti stoja TS na križovatke,
s otázkou, ako ďalej. Spoločnosť sa doteraz neriadila ucelenou koncepciou, podľa
ktorej by sa mohol ich vývoj uberať, nehovoriac o personálnych výmenách na
postoch manažérov, ktoré tiež neprispeli
k stabilizácii. Niekto nezainteresovaný
si nevie predstaviť, čo sa pod vykonávaním menovaného balíka činností ukrýva. Často je to len kompromis toho, aká
služba a na akej úrovni môže byť zabezpečená v danom čase. Tým, že financo-
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vanie je prostredníctvom príspevku od
mesta, ktoré má obmedzený rozpočet
a ten musí mesto rozdeliť na mnoho
ďalších oblastí nevyhnutných na bežný
chod (ako napríklad školy, umelecké školy, seniorské zariadenia, atď.), prirodzene,
financií nie je nazvyš. Finančné zdroje
v našom meste pochádzajú aktuálne
len z daní fyzických osôb (to dostáva od
štátu) a poplatkov od obyvateľov, napríklad aj za komunálny odpad. Zvykne sa
hovoriť a aj platí - za málo peňazí, málo
muziky. Alebo ešte trefnejšie: „Každý sa
prikrýva takou perinou, na akú má...“

Jednou z najnáročnejších činností je
odpadové hospodárstvo. Zber komunálneho odpadu, ruka v ruke so zberom
separovaného, v sebe ukrýva mnoho
komplikácií. Stav vozidiel, vek, opotrebovanosť a prevádzkyschopnosť ovplyvňujú možnosti a tým logicky aj úroveň služieb. V súčasnosti sú použiteľné a funkčné
maximálne dve (!) vozidlá, vyrobené v rokoch 1989 a 2012. Len náklady na opravy a náhradné diely na tieto vozidlá boli
v roku 2019 v hodnote 8 500 €.
Pre zaujímavosť, za uplynulé 4 roky stáli opravy staršieho z nich viac než 14 tis. €.
Nehovoriac už o morálnom opotrebovaní. Mohli by sme trochu nadnesene povedať, že jazda v zime vo vozidle z deväťdesiatych rokov minulého storočia patrí
pomaly k adrenalínovým športom a zážitkom, ktoré by sme si pamätali veľmi dlho.
Avšak asi nie každý by ich mal chuť zažívať denne ako súčasť pracovnej rutiny.
Aj za to patrí vodičom naozaj vďaka. Že
majú trpezlivosť zvážať odpady bez ohľadu na počasie a ročné obdobie. Pretože
odpady a smeti nepočkajú. Bez ohľadu na prebiehajúce sviatky, nedostatok
zamestnancov, či ochorenie. Apropo
- zamestnanci. Postavte sa v zime, lete,
v chlade, horúčave na stúpačku. Alebo
k separačnej linke na triedenie rôznych
druhov odpadu...
Celkovo je možné charakterizovať
vozový park TS ako nadmieru zastaralý. Priemerný vek vozidiel je takmer
19 rokov. Z niektorých vo flotile by sa dalo
snáď vytvoriť aj múzeum historických
vozidiel. Pamätníkom určite budú znieť
v ušiach lahodne názvy Avia, Zetor alebo
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V SKRATKE
Na podujatiach
sa v najbližšej dobe nestretneme

Liaz. Nemôžeme však logicky očakávať,
že v 21. storočí s archaickou technikou
bude zabezpečený plnohodnotný a efektívny výkon, hodný tejto doby. Preto je
potrebné určiť priority kapitálových výdavkov na najbližšie roky a zabezpečiť
tak zastupiteľnosť jednotlivých vozidiel.
Pozornosť je sústredená na hľadanie
možností využitia externých finančných
zdrojov, aby nebol zaťažený len rozpočet
mesta. Riešeniu nepomáha ani nejednoznačná legislatíva, vízia, či (ne)podpora od štátu.

Smeti, smeti a ešte raz smeti...
Hovorí a píše sa o tom často, všade
a stále. Eko, zero-waste (v preklade nulový odpad) atď. Napriek tomu stále nie
je úroveň uvedomelosti tak vysoká, aby
každý začal sám od seba v tom zmysle,
že skutočne vezme za svoj fakt, že sami
dokážeme ovplyvniť výšku poplatku
za zvoz komunálneho odpadu tým, že
ho budeme eliminovať a separovať. Je
predsa ľahšie posťažovať sa, že „oni“ sú
tí zlí, lebo „oni“ stále zvyšujú poplatky.
Ale „oni“ nám nechodia hádzať odpad
do našich odpadkových košov v domácnostiach. Ak sa mestu zníži množstvo komunálneho odpadu, zvýši sa množstvo
separovaného zberu. Iba tak sa dá znížiť
náklad na zber a poplatky za uloženie
odpadu na skládkach. Lebo platí, že čím
viac na tú skládku vyvezieme, tým viac za
to platíme.
Nanešťastie, zatiaľ jediná cesta je informovať, šíriť osvetu a vedomosti o tom,
že naozaj musí začať každý od seba, od
svojho odpadkového koša, ak chce aby
to cítila aj jeho peňaženka - v strednodobom horizonte. Lebo toto nie je záležitosť
dní a mesiacov... Navyše, čaká nás legislatívna zmena. Od 1. 1. 2023 bude musieť byť komunálny odpad vážený už pri
zvoze, to znamená, že prídu časy, kedy si
zaplatíme do posledného centu za to, čo
budeme chcieť „vyhodiť“. Budeme potom
hľadať cesty ako vyhadzovať smeti do cudzích kontajnerov, alebo radšej zmeníme
ROČNÍK XIX. - OKTÓBER 2020

svoj postoj k tvorbe odpadkov?

Zberný dvor - „ring voľný“
Ďalším „kamienkom (alebo kameňom?)
v topánke“ je zberný dvor. To, že som obyvateľom mesta automaticky neznamená,
že tam môžem priniesť kedykoľvek a najmä čokoľvek. Áno, obyvateľ mesta, ktorý
poctivo platí poplatky za smeti má určité
možnosti, čo na zberný dvor môže priniesť. Avšak aj v tomto smere platia isté
pravidlá. Stavebný odpad je samostatná
kapitola a ten má svoje špecifiká, takže
hnevať sa, že tam nemôžem priniesť polovicu tatrovky sutín, lebo prerábam, nie je
celkom na mieste... Aktuálne sa zavádza
regulácia vstupu na zberný dvor najmä
z dôvodu protiepidemiologických opatrení, ale aj z praktických dôvodov. Aby slúžil
účelu, ktorému má a len obyvateľom Svitu.

Separácia naša (kiežby)
každodenná
Jednotlivé zložky separovaného zberu
sa zhodnocujú. TS majú uzavretú zmluvu
so spoločnosťou, ktorá toto zhodnocovanie zabezpečuje, je to povinné zo zákona. Zmluva nebola prehodnotená od
roku 2015. Aj to je jedna z možností na
ktorej sa v súčasnosti pracuje. Nakladanie s vyseparovaným odpadom má ale
aj pokračovanie. Práve cez túto spoločnosť TS zabezpečia likvidáciu odpadu.
A tu je veľká čierna diera. O separovaný
odpad v našom štáte záujem nie je. Často
riešeným problémom sú plasty. Ale kde
s nimi? Kto ich vykúpi? Kde si ich odvezie? Na to odpoveď nik nedá.
V ďalšom vydaní novín sa pozrieme na
ďalšie oblasti činností, ktoré zastrešujú
TS. Bude to:
Kompostáreň, kuchynský biologicky
rozložiteľný odpad, Pohrebné a cintorínske služby, verejné osvetlenie, starostlivosť o verejnú zeleň, údržba miestnych
komunikácií, biologicky rozložiteľný odpad - tzv. zelený odpad.
red
foto: Peter Kostka

Na základe rozhodnutia krízového
štábu mesta Svit a následne Ústredného
krízového štábu v súvislosti s nepriaznivou situáciou šírenia Covid - 19, oznamujeme verejnosti zrušenie všetkých
kultúrnych, spoločenských a športových
podujatí organizovaných mestom až do
odvolania. Zároveň platí od 15. októbra
zákaz všetkých hromadných podujatí.
Veríme, že sa situácia v blízkej dobe stabilizuje a v budúcnosti sa stretneme na
zaujímavých podujatiach.

V októbri začala vakcinácia
líšok proti besnote
Štátna veterinárna a potravinová
správa v Poprade informuje o tom, že
v dňoch 5. - 26. októbra 2020, prípadne
podľa počasia, prebieha vakcinácia voľne žijúcich líšok proti besnote.
Cieľom je opätovne dosiahnuť štatút
SR ako krajiny bez výskytu besnoty. Vakcinácia prebieha leteckým pokladaním
vakcín z letiska v Poprade na ploche
13 980 m2 na území celého Prešovského a Košického kraja a na území okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto,
Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš. Pri pokladaní
sa vynechávajú územia s nadmorskou
výškou nad 1200 m, vodné plochy, cestné komunikácie, mestá, osady a pásma
ochrany prírody, kde nie je možné lietať
v požadovanej výške. Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná.

Rodičia škôlkarov majú nárok
na pandemické ošterovné
iba v prípade zatvorenia škôlky
Podľa novely zákona o sociálnom poistení účinnej od 23. septembra 2020 má
rodič dieťaťa, ktoré navštevuje materskú
školu, nárok na pandemické ošetrovné
už iba v prípade, ak materskú školu zatvorili na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Novela priniesla zmenu aj pri
zasielaní zoznamov škôlkarov a školákov. Po novom sa budú poisťovni poskytovať informácie len o tých deťoch, ktoré
sa nezúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese.
Na rozdiel od situácie, ktorá krátko
platila po 1. septembri 2020, už nie je
možné poberať ošetrovné vtedy, ak sa
rodič rozhodne nedať dieťa do materskej školy pre obavy z koronavírusu. Toto
ustanovenie možno aplikovať iba na prípady, ak dieťa je žiakom materskej školy,
teda ak je v materskej škole zapísané.
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Aj vo Svite sa upratovalo vo veľkom
180 krajín - 21 miliónov dobrovoľníkov sa zapojilo do environmentálneho
podujatia „World cleaning day 2020“ dňa 19. septembra a spoločne vyrazili zbierať voľne pohodený odpad na celej planéte. Slovenskú republiku
zastrešuje iniciatíva Upracme Slovensko, ktorá mapuje skládky, spája dobrovoľníkov a pomáha s organizáciou upratovania v každom regióne.
Spoluprácou medzi Občianskymi
združeniami Naturalista, Ekoton, Športuj
Srdcom, Rozpuk, Za super Svit, skautmi
a firmou Marius Pedersen, a.s., sa podarilo pripraviť upratovanie vo Svite.
Podujatie sa začalo na hlavnom stanovišti v parku pred hotelom Spolcentrum,
pred kultúrnym domom v časti Pod Skalkou a oddychovej zóne Studnička - Svit.
Na každom stanovisku boli koordinátori,
ktorí dobrovoľníkom poskytli vrecia a rukavice na zber odpadu.
Účastníci zbierali odpad v uliciach
mesta, na brehoch rieky Poprad a bagrovisku. Členovia OZ Naturalista vysadili
do prázdnych črepníkov pred budovou
bývalého textilného učilišťa novú zeleň.
Partia mladých nadšencov z obce Lomnička a členovia OZ Ekoton revitalizovali
mokraď pri Studničke.
V Kanade uskutočnili Smeťozber členovia OZ Športuj srdcom a vyzbierali
38 vriec odpadu, vo Svite dobrovoľníci vyzbierali 12 vriec, OZ Svitskí rybári
z bagroviska 17 vriec. Skauti zo zboru Veselé tváre a Anjelov Strážnych pripravili
v parku zaujímavé aktivity pre deti, ktoré

boli za vyzbierané body odmenení. Spoločnosť Marius Pedersen, a.s., podporila
podujatie svojim edukatívnym kontajnerom, kde hravou formou prezentovali ako
správne separovať odpad.
Popoludní odštartoval EKO program
s prezentáciou ŠL TANAP - Čisté hory,
Podtatranská debnička odprezentovala
svoju činnosť a slečna z Recyklátoru porozprávala o kreatívnej recyklácii.
Podujatie bolo zamerané na environmentálne vzdelávanie detí a teenagerov,
pretože práve oni sú naša budúcnosť. Sme
radi, že téma odpadov im je známa a veríme, že podobnými podujatiami v nich
dokážeme vzbudiť zodpovednejší postoj
k tvorbe odpadu a ekologizácii okolia.
Ďakujeme všetkým zúčastneným dobrovoľníkom a OZ Upracme Slovensko za
balík vriec, rukavíc a dezinfekciu. Firme
Little Berry za občerstvenie účastníkov
v časti Pod Skalkou, Spojenej škole Mierová za viac ako náradie.
Špeciálne poďakovanie firme Chemosvit s.r.o. a hotelu Spolcentrum za
podporu pri realizácii podujatia.
OZ Rozpuk

Pridali sa aj Svitskí rybári
Občianske združenie Svitskí rybári sa
tiež zapojilo a v spolupráci s Mestom Svit
vyčistili okolie svitských jazier. Naplnili
približne 17 plných vriec odpadu. Ďakujú
všetkým členom za účasť. .
„Príroda nikdy nezradí srdce, ktoré ju
miluje!“ (Wiliam Worclock)
OZ Svitskí rybári

Mestskí policajti sa v septembri
venovali škôlkarom aj školákom

Európsky týždeň mobility prebieha každý rok od 16. do 22. septembra
a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy ako
sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklistika, môžeme znížiť emisie
uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta
pre život a prácu. Témou ročníka 2020 bola Čistejšia doprava pre všetkých!

Najmenší z Materskej školy Mierová
strávili dopoludnie na dopravnom ihrisku ZŠ Komenského spolu s príslušníkmi
Mestskej polície Svit a ich preventistkou.
Tu si na svojich mini dopravných prostriedkoch mali možnosť vyskúšať jazdu
podľa pravidiel cestnej premávky. Mestskí policajti navštívili aj žiakov Materskej
školy v časti Pod Skalkou. Spoločne absolvovali prechádzku a zakončili ju názornou ukážkou techniky, ktorú mestskí policajti používajú pri svojej práci. Na záver
boli deti odmenené sladkou odmenou
a malou pozornosťou - reflexnými prvkami, ktoré venoval Mestský úrad. Mravčeky, Slniečka, Kuriatka - boli ste skvelí!
Navštívili tiež Spojenú školu Mierovú
(článok na str. 10).
Posledný septembrový deň v rám-
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ci preventívnych aktivít navštívili žiakov 6. A na ZŠ Komenského vo Svite.
Téma besedy bola výsostne aktuálna:
Ako sa správať k spolužiakom, rodičom
a ľuďom okolo nás. Rozoberali aj kyberšikanovanie - elektronické šikanovanie, cyberbullying, cybermobbing. Ide
o nové formy šikanovania, pri ktorých sa
používajú nové technológie, ako je počítač, internet či mobilný telefón. Prebiehajú vo virtuálnom priestore s využitím rôznych služieb a nástrojov, ako sú email, IM
(instantmesseneger - napr. Skype, ICQ),
čet, diskusné fóra, sociálne siete, stránky
na zverejňovanie fotograﬁí a videí, blogy,
SMS správy, telefonáty.
Súčasná doba prináša omnoho viac
nástrah pre deti a mladých ľudí, ako tomu
bolo v minulosti, preto je veľmi dôležité

rozprávať sa s nimi. Netreba sa však prehnane báť, ale treba vedieť rozpoznať, čo
je správne, dobré pre nás a čo nie. Deti
to zvládli bravúrne. Ďakujeme za milé
stretnutie.
Mgr. Erika Danková,
preventiska MsP Svit
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Z rokovania zastupiteľstva
Na 17. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Svit, ktoré sa konalo
24. septembra sa venovali poslanci
programu pozostávajúcemu z 37 bodov. Úvod už tradične patril správe
o vykonaných kontrolách a stavu plnenia
uznesení v podaní hlavného kontrolóra
mesta Jozefa Mezovského. Jedným z výsledkov jeho kontroly je, že priemerná
účasť poslancov na rokovaní MsZ je od
januára 2020 po 17. rokovanie v priemere
93,74%. Nasledovali odpovede na interpelácie z predošlého zasadnutia.
Jedným z úvodných bodov bola správa o činnosti Mestskej polície za prvý polrok tohto roku. Prinášame Vám jednu zo
štatistík:

Ranč Monty v Štôle.
Odsúhlasené boli rozpočtové opatrenia na dofinancovanie projektu rekonštrukcie chodníka pre chodcov a cyklistov
vedúcom popri I/18 vo výške 20 673 €,
ktoré nebolo riešené v projektovej dokumentácii.
Mesto Svit má záujem podať žiadosť
o nenávratný finančný príspevok v rámci
výzvy „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“ z Operačného programu
Kvalita životného prostredia vyhlásenej
Ministerstvom životného prostredia SR.
V prípade získania financií by projekt by
zabezpečil:
n Realizácia projektu zameraná na zníženie rizika zaplavovania pivničných

Druh protiprávneho konania – priestupky

Za obdobie
od 01. 01. do
30. 06. 2020

Za obdobie
od 01. 01. do
30. 06. 2019

§ 22 – priestupky proti BaPCP

238

263

§ 47 – priestupky proti verejnému poriadku

11

5

§ 49 – priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

2

0

§ 50 – priestupky proti majetku

5

6

Ostatné priestupky – spolu

22

28

Počet zistených trestných činov

2

1

Počet zistených porušení VZN mesta Svit

16

27

Počet priestupkov spáchaných maloletými osobami

1

1

Počet priestupkov spáchaných mladistvými osobami

0

0

Najobsiahlejšiu časť rokovania, takmer
14 bodov z programu, sa zbor venoval
majetkovo-právnym vysporiadaniam či
už pozemkov, alebo priestorov a vo väčšine prípadov ide týmto o zosúladenie
faktického stavu so stavom právnym.
Schválené nebolo uznesenie o zriadení vecného bremena na realizáciu inžinierskych sietí a spevnených plôch k stavbe „Polyfunkčný objekt - bytový dom“,
ktorá mala vzniknúť rekonštrukciou
a prestavbou budovy obchodu a služieb
na polyfunkčný objekt.
K téme sa vyjadrili poslancec Ivan
Zima a na jeho slová reagovala poslankyňa Ivana Švagrovská. Pri hlasovaní napokon z 11 prítomných hlasovali 4 za schválenie, 1 bol proti a 6 sa zdržali hlasovania.
„Zelenú“ od poslancov dostal aj nájom
dopravného prostriedku - elektromobilu
pre potreby Mestskej polície Svit. Ide
o osobné motorové vozidlo značky Hyundai, typ loninq, rok výroby 2020 od
spoločnosti Chemosvit Energochem, a.s.,
za nájomné 560 € mesačne + DPH na
dobu 5 rokov.
Ďalším hlasovaním sa rozšíril zoznam
priestorov na uzavretie manželstva
(mimo sobášnej miestnosti) o Penzión
ROČNÍK XIX. - OKTÓBER 2020

priestorov bytových domov na ul. Štúrovej v prípade návalových dažďov a zníženie rizika negatívnych dôsledkov zmien
klímy v intraviláne mesta
n Náhrada nepriepustných povrchov za
plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice,
za polovegetačné zatrávňovacie tvárnice
alebo za iné priepustné povrchy s vodozádržnou funkciou
n Budovanie zberných systémov na zadržanie vody stiahnutej zo striech a to
nádrží za účelom využitia zrážkovej vody,
napr. na zalievanie zelene
n Výmena nepriepustných povrchov
a menej priepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcu výpar za účelom zadržania zrážkovej vody v danom území
n Budovanie bioretenčných systémov na
zadržiavanie zrážkovej vody
n Ostatné - mobiliár
n Parkovacie miesta: 84ks
Realizácia projektu je naplánovaná
na dobu 16 mesiacov, s predpokladaným začiatkom v apríli 2021. Uznesením bolo schválené jednak podanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok, so spoluúčasťou mesta vo výške
5% (teda 64 492 €) z celkových výdav-

kov, ktoré sú vyčíslené na 1 389 837 €
a tiež rozpočtové opatrenie na tvorbu projektovej dokumentácie vo výške
13 tis. €, ktoré sú ale oprávneným výdavkom v projekte.
Poslanecký zbor tiež hlasovaním
schválil žiadosť mesta o návratnú finančnú výpomoc od štátu vo výške 200
tis. €. Takúto finančnú výpomoc môže
poskytnúť štát obciam a vyšším územným celkom (VÚC) ako kompenzáciu vo
výpadkoch príjmov obcí a VÚC v tomto
roku. Pre Svit je konkrétne výpadok dane
z príjmu fyzických osôb v roku 2020 vo
výške 201 503 €. Mesto Svit plánuje žiadať
200 000 €. Splácanie návratnej finančnej
výpomoci je odložené do roku 2023, pričom prvá splátka bude uhradená v roku
2024 a posledná je splatná v roku 2027.
Výška ročných splátok v období 2024 až
2027 bude rovnomerná a to v prípade výpomoci vo výške 200 000 € predstavuje
sumu 50 000 € ročne. Dôvodom odkladu splátok, ako aj ich rozloženie v čase
je konsolidácia príjmov na výkon samosprávnych pôsobností negatívne ovplyvnených pandémiou. Prijaté prostriedky
z návratných finančných výpomoci možno použiť na kompenzáciu výdavkov
vyčerpaných subjektom územnej samosprávy v priebehu roka 2020. Predloženie žiadosti o NVF je možné v termíne do
31.10.2020, peňažné prostriedky možno
použiť do 31.12.2020.

Interpelácie
E. Cetl podal niekoľko interpelácií:
1) Verejné osvetlenie: konštatoval, že
v tomto roku nastáva problém ohľadom
funkčnosti verejného osvetlenia, ale v poslednom období sa občania vo zvýšenej
miere sťažujú na dlhodobú nefunkčnosť
niektorých svietidiel až tmu na celých uliciach resp. blokoch mesta. Opýtal sa čo
je príčinou tohto stavu; aký počet odborných pracovníkov pracuje v zmysle platnej legislatívy v rámci elektro na úseku
verejného osvetlenia; aké opatrenia boli
prijaté na odstránenie tohto dlhodobého
stavu s konkrétnym termínom; aké náklady boli vynaložené na údržbu verejného
osvetlenia v roku 2020?
2) Výzvy, envirofondy pre rok 2020
a 2021: opýtal sa či sa mesto zapojilo do
„Výzvy na poskytovanie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na zameranie dopadov korona krízy“ a ak nie,
z akého dôvodu? Ďalej znovu otvoril
problematiku zapojenia sa do vyhlásených, výziev, projektov v rámci envirofondov pre rok 2021 s vydanými špecifikáciami v rámci ochrany ovzdušia, rozvoja
pokračovanie na strane 8
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dokončenie zo strany 7

odpadového hospodárstva a obehového
hospodárstva z pohľadu odpadov. Odpovede požiadal doručiť elektronicky.
I. Zima sa pýtal na most do Lopušnej doliny: Do kedy bude táto výpožička trvať? Pokiaľ vie, malo to byť iba do
09/2020. Aké kroky sa realizujú k dosiahnutiu definitívneho riešenia? Aký je
postoj/súčinnosť dotknutých organizácií
a nadriadených orgánov? Je ešte stále činný krízový štáb zriadený OÚ? Kto
v tomto krízovom štábe zastupuje mesto
Svit?
Ďalej sa zaujímal o Projekt na rekonštrukciu tepelného hospodárstva plavárne: Dal sa tento projekt vypracovať? Aké
sú ďalšie kroky? Aká je finančná náročnosť projektu a aké sú možnosti financovania?

Diskusia
D. Vojsovičová predstavila Ing. Radoslava Grusa, ktorý bol 1. septembra 2020
poverený riadením oddelenia Investičných činností, územného plánovania
a životného prostredia.
M. Šramková sa opýtala v akom stave
je detské ihrisko pri Mladosti, pretože vie,
že je poškodené. Či všetky ihriská v meste prešli certifikáciou a či spĺňajú bezpečnostné podmienky. Upozornila, že pri
kultúrnom dome v Podskalke sú zničené
hojdačky a šmýkačka. J. Kostroš (TS) odpovedal, že procesom certifikácie môžu
prejsť len maximálne dva ihriská. Všetky
ostatné staré verejné ihriská by sme mali
podľa platnej legislatívy demontovať
a zrušiť, pretože nie sú bezpečné. Nie je
ani možnosť ich certifikovať, pretože sú
zastaralé a nie je možné ich prerobiť tak,
aby spĺňali normy. Pri certifikácii musí
byť jasný výrobca, musí tam byť výrobný
štítok, zrealizovaný podklad pod ihrisko. Nie je možné toto všetko zabezpečiť
u starých, pôvodných ihrísk. Certifikované ihriská sú v meste dva novovybudované a to na sídlisku A a Žihadielko.
K nim samozrejme patria aj ihriská, ktoré
sú v areáli materských škôlok, ale tie nie
sú verejné. Čo sa týka ihriska v časti Pod
Skalkou, hojdačka bola demontovaná,
preto lebo bola značne poškodená a ostatné prvky sú už opravené
M. Šramková tlmočila žiadosť seniorov v meste o osadenie väčšieho počtu
lavičiek. J. Kostroš odpovedal, že lavičky
v meste sú staré. Tie ktoré sa ešte dajú
zachrániť, Technické služby postupne
opravujú. Podotkol, že pribúda sťažností,
že na existujúcich lavičkách sa stretávajú neprispôsobiví občania a rušia nočný
kľud. D. Vojsovičová informovala, že pracovníci technického oddelenia vykonali
pasportizáciu všetkých lavičiek v meste a
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vypracováva sa nový návrh umiestnenia.
Obnova mobiliáru bude zahrnutá ako investícia do rozpočtu budúceho roka.
M. Šramková znovu požiadala pre
seniorov a ZŤP o zníženie obrubníkov
a nájazdov do jednotlivých obchodov je to pre nich prekážka. D. Vojsovičová
sa odvolala na svoju ponuku seniorom
a sociálnej komisii, ktorú predostrela
v minulosti, aby si spoločne prešli mesto
a identifikovali problematické miesta
a poverila vedúcu sociálneho oddelenia
o preverenie situácie.
M. Šramková upozornila, že na
ul. 9. mája pred obchodom Sintra je poškodený a rozbitý asfalt, je tam diera.
J. Kostroš poďakoval za upozornenie
a odpovedal, že sa tam pôjdu pozrieť.
Stále prebieha pripomienkovanie Mestskou políciou a Technickými službami,
kde je v meste potrebné doasfaltovanie.
M. Šramková upozornila, že po chodníkoch vo Svite, často jazdia cyklisti a je
to nebezpečné pre chodcov. D. Vojsocičová odpovedala, že vyzve Mestskú políciu na kontrolu.
E. Cetl informoval o tom, že detské ihrisko pri Mladosti má tak 10 až 12 rokov.
Bolo by dobré na technickom oddelení
MsÚ nájsť certifikát od tohto ihriska. Poďakoval Technickým službám a pánovi Bartošovi za osadenie lavičiek na sídlisku E.
I. Zima pochválil Technické služby:
- za ostrihanie zelených pásov medzi
chodníkmi a komunikáciami po meste
na hlavných uliciach a križovatkách kvôli
bezpečnosti premávky,
- za vykosenie trávy okolo cyklistického chodníka ,
- za likvidáciu stojiska oproti Špeciálnej škole, na križovatke ul. Mierovej
a ul. Sládkovičovej a opýtal sa aké je náhradné riešenie. J. Kostroš odpovedal, že
občanom v rodinných domoch zaviedli
vrecový triedený zber, ktorý im vopred
vysvetlili.
J. Bobulová sa opýtala, dokedy bude
zábradlie, dočasná zábrana pri vjazde pri
Materskej škôlke v Podskalke, ktorá tam
bola nainštalovaná po nehode. J. Kostroš
odpovedal, že riešenie je dočasné, provizórne. Komunikujú s cestnou správou
a pripravuje sa riešenie, ktoré bude podľa
predpisov dopravného inšpektorátu.
M. Smatanová upozornila, že v spodnej časti mesta na ul. Záhradnej sa hromadí odpad od záhradkárov, znečisťujú
tým prostredie. Opýtala sa, či nie je možné pristaviť veľkokapacitné kontajnery
do záhradkárskej osady. D. Vojsovičová
odpovedala, že sa o tom vie a je to v riešení.
R. Abrahám znovu pripomenul a apeloval na Technické služby, aby na všetkých poškodených komunikáciách zaliali praskliny asfaltom, pretože sa zničia,

napr. aj ul. Kpt. Nálepku. D. Vojsovičová
odpovedala, že sa týmto problémom
zaoberali aj na Mestskej rade, už niekoľkokrát žiadali o opravu Technické služby.
Ul. Kpt. Nálepku chceli opraviť v rámci
reklamácie u zhotoviteľa formou odstránenia závad. Reklamácia nebola úspešná
z dôvodu nedodržania technologického
postupu, zavineného nedostatočným finančným krytím projektu. Oprava musí
byť realizovaná na vlastné náklady. Riaditeľ TS momentálne dostal úlohu predložiť návrh na zakúpenie asfaltového zálievkového systému.
J. Drobný sa opýtal opäť, kedy bude
pozametané celé mesto. Že ešte stále sú
na cestách zbytky po zime, najmä na hlavných uliciach. J. Kostroš odpovedal, že
zametanie prebehlo dostupnou technikou. Tento stroj má poruchu, je pokazený,
náklady na opravu sú vysoké, momentálne ho má firma v oprave. Zametanie uličiek a chodníkov prebiehalo teda ručne.
V priebehu budúceho týždňa to zahrnie
do prác Technických služieb.
M. Smatanová požiadala o vysypanie dier pri garážach v dolnej časti
ul. Štúrovej napr. makadamom, pretože
sú na cestách medzi garážami veľké diery.
D. Vojsovičová požiadala investičné oddelenie o preverenie stavu.
M. Bezák upozornil na nežiadúce parkovanie vozidiel po celej pravej strane
v hornej časti ul. Mierovej až po ul. SNP.
D. Vojsovičová zadala úlohu Mestskej
polícii na prešetrenie nežiadúceho parkovania v tejto časti
Tento výpis má výlučne informačný
charakter a detaily o jednotlivých bodoch
rokovania, úplné znenia všeobecne záväzných nariadení, uznesení, interpelácií
či diskusie nájdete v podrobnej zápisnici z
rokovania MsZ Svit na www. svit.sk (mesto/
mestské_zastupiteľstvo/dokumenty_MsZ/
zápisnice_zastupiteľstva). Dostupný je tiež
úplný videozáznam na www.svit.sk (aktuality/videá), kde si môžete kedykoľvek
záznam pozrieť a vypočuť.
Daniela Virostko

Aktivujte si bezplatnú

SMS info službu
o dianí v meste

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

OZNAMY

ZBIERAJ
ZELENÉ KILOMETRE
ŠETRI ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
A VYHRAJ!
vyše 70 vecných hodnotných cien vo výške 10 000 €

Zaregistruj svoju dopravnú/študentskú kartu
v aplikácii UBIAN alebo na www.ubian.sk.
A za každú jazdu autobusom prímestskej
dopravy PSK zbieraj zelené kilometre.
Za lístok nezabudni zaplatiť zaregistrovanou kartou.

Najviac nazbieraných zelených kilometrov vyhráva
3x
mobilný
telefón

5x smart hodinky

kredit na

4x tablet

5x sadu kufrov
na cestovanie

2x fotoaparát

dopravu

70€

7x kredit
na dopravnú kartu
v hodnote 30 €, 50 € a 70 € 6x elektrokolobežka

20x kolobežka

2x horský bicykel

Súťaž trvá od 16. septembra do 31. decembra 2020.
Aktivita je súčasťou Európskeho týždňa mobility.

2x dámsky mestský bicykel

Viac informácií na
www.vucpo.sk

Partneri

Mestská knižnica Svit
Mestská knižnica Svit
Vás pozýva na výstavu
Vás pozýva na výstavu

Mária Habajová
Mária Habajová

FAREBNÁ
FAREBNÁ RADOSŤ
RADOSŤ

2. 11. 2020 – 30. 11. 2020
2. 11. 2020 – 30. 11. 2020
ROČNÍK XIX. - OKTÓBER 2020
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Na Mierovke sme mali
Európsky deň jazykov 2020
Dňa 25. septembra sme opäť na našej
škole organizovali EDJ. V rámci tohto dňa
sme využili projektové vyučovanie, kde

žiaci v skupinách vytvárali postery šiestich európskych krajín. Tieto krajiny sú
našimi reálnymi partnermi v rámci pro-

jektu Erasmus+, ktorý nám bol schválený
tento školský rok.
Žiaci pomocou tabletov vyhľadávali
základné konverzačné frázy našich partnerských krajín, hlavné mestá ako aj základné číslovky. Týmto sme si uvedomili
mnohojazyčnosť i kultúrnu rozmanitosť
jednotlivých európskych krajín.
Naši mladší žiaci si s veľkým nadšením vyskúšali kvízovú aplikáciu Kahoot!,
kde v menších skupinách odpovedali na
kvízové otázky, ktoré sa týkali základnej
slovnej zásoby v rôznych európskych jazykoch.
Poslednou aktivitou bolo vytvorenie
spoločného „európskeho futbalového
tímu“ a to kreslením európskych vlajok
a jazykov na futbalové dresy, aby sme
podporili myšlienku spolupatričnosti
a jednoty národov v rámci európskeho
spolužitia. Boli sme tiež podporení aj ŠPÚ
vo forme plagátov, nálepiek a náramkov.
Tento Európsky deň jazykov 2020 bol naozaj výnimočný.
ŠŠ Mierová

Spojená škola Mierová sa aktívne zapojila aj do Európskeho týždňa mobility
Je viac ako potrebné vyskúšať si aj iné alternatívy dopravy, ako
sú osobné, či verejné dopravné prostriedky. Motivovaním jednotlivcov využívaniu verejnej hromadnej dopravy, pešej chôdze či
cyklistiky, môžeme znížiť emisie uhlíka a zlepšiť kvalitu ovzdušia.
Nebolo to inak ani u nás v SŠ Mierovej vo Svite.
Pohyb, zábava a relax boli súčasťou túry na bicykloch do neďalekej Lopušnej doliny našich štvrtákov. Niekto odvážnejšie, iní zas
s veľkým rešpektom, zvládli cestu po celom cyklistickom chodníku. Tretiaci súťažili v kvíze. Využili na to náš krásny školský areál.
Formou orientačného behu si zopakovali dôležité čísla, niektoré
značky, semafory a iné. Druháci si zmerali sily v bezpečnej jazde
na kolobežkách. Prvákov s kolobežkami čakalo ráno pred školou
príjemné prekvapenie.
Policajné auto mestskej polície s majákom, pán policajt a teta
policajtka. Ukážky ich práce a pomôcky, s ktorými pracujú, zaujali
všetky deti. Každý dostal aj reflexný pásik. Na rozlúčku deťom zablikali majákom a zahučali policajnou sirénou.
Aj napriek obmedzeniam kvôli pandémii Covid 19 sa naši
žiaci zhostili opatrení vynikajúco a správali sa ohľaduplne
a zodpovedne. Každý z nás sa aspoň takýmto spôsobom pričinil
k skvalitneniu životného prostredia.
Ing. Elena Berezovskijová

„Láska nežije zo slov a nie je
možné ju slovami vysvetliť.“
V rámci mesiaca október, ktorý je už tradičným mesiacom úcty k starším, chceme
touto cestou poďakovať všetkým tým, čo
sú z tejto generácie starších a pokročilých
vekom.
Ďakujeme Vám, že ste tu pre nás, že nás
môžu Vaše rady sprevádzať životom. Sme
povďační za každé láskavé napomenutie,
ktoré bezprostredne patrí k nášmu životu.
Sme radi, že sa môžeme spoločne smiať,
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plánovať spoločné aktivity a k tomu sa ešte
aj dobre zabaviť. Vám patrí vďaka za milé
a priateľské slová, ktoré sú pre nás už neoddeliteľnou súčasťou nášho bytia.
Osobitná veľká vďaka patrí členom JDS
vo Svite, ktorí sa pre nás stali súčasťou nášho
života a stali sa z nás priatelia, ktorí si vedia
vo všetkom nielen poradiť, ale aj pomôcť.
Tešíme sa na spoločné chvíle s Vami.
CVČ a MP vo Svite
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA SENIOROV

„Baťovci“ sa nestretli.
Po prvýkrát po 27 rokoch.
September 2020. Prvýkrát po 27 rokoch sa absolventi Baťovej školy (ABŠ)
práce nemohli zísť na výročnej členskej schôdzi vo Svite. Osobné stretnutia a spoločne strávené chvíle sme museli z dôvodu pandémie koronavírusu zrušiť, pretože sme nechceli ohroziť zdravie našich členov.
Výbor Klubu ABŠ napriek zložitej situácii pracoval naďalej a tak ako každý rok pripravil tlačenú formu ročenky,
ktorú poštou zaslal všetkým členom. Jej

prostredníctvom sa dozvedia informácie
a zaujímavosti o činnosti klubu od minulej výročnej členskej schôdze. V plánovaný dátum schôdze sa aspoň členovia

Seniori si pozreli krásy
Zamaguria
Členovia miestnej Jednoty dôchodcov Slovenska si 16. septembra
zorganizovali zájazd na Zamagurie.
Hlavným programom bola jedinečná atrakcia - splav Dunajca na tradičných goralských drevených pltiach.
V Červenom Kláštore nastúpili na 2 plte,
aby absolvovali cca 10 km dlhú trasu do
ROČNÍK XIX. - OKTÓBER 2020

prístaviska v Lesnici. Účastníkov plavby očarila nádherná scenéria divokých
a malebných Pienin, oblasť, ktorá patrí
k najkrajším a najcennejším územiam
v Strednej Európe. Lodníci ich obozná-

výboru stretli a spoločne s primátorkou
Dášou Vojsovičovou, tak ako je zvykom,
položili kytice k Pomníku padlým, k soche
Tomáša Baťu a buste Jána Antonína Baťu.
Na schôdzi prerokovali plány do
konca roku a uskutočnili voľbu nového predsedu Klubu ABŠ, pretože pán
Vladimír Vlha sa tejto funkcie vzdal.
Prácu predsedu vykonával 22 rokov
a aj vďaka jeho entuziazmu, odhodlaniu
a zanietenosti sa klub rozvíjal a uchovával
pamiatku na zakladateľov nášho mesta
a obidvoch fabrík. To, čo sa naučil v Baťovej
škole - poctivo pracovať, byť čestný a mať
úctu k ostatným, praktizoval celý život
a preto bol a je naším vzorom. Touto cestou by sme mu chceli poďakovať za jeho
dlhoročnú prácu a dúfame, že mu zdravie
bude slúžiť, aby sme s ním mohli spolupracovať čo najdlhšie. Za novú predsedníčku bola zvolená Zuzana Gloriková.
Výbor Klubu ABŠ taktiež ďakuje všetkým sponzorom za ich príspevky na činnosť klubu a prípravu ročenky. Veríme, že
na budúci rok, konkrétne 9. septembra
2021 vo Svite opäť privítame absolventov Baťovej školy práce na 28. výročnej
členskej schôdzi.
Mgr. D. Šipošová,
foto: Ing. P. Kostka
mili s najzaujímavejšími útvarmi strmých
brál na slovenskej i poľskej strane, ktoré obmýva táto hraničná rieka a svojim
dravým prúdom vytvorila v horskom
vápencovom pásme prekrásny kaňon.
V pamäti všetkým zostanú majestátne
Tri koruny s najvyšším vrchom Okrúhlica,
Sedem skamenených mníchov, Sokolica
či Jánošíkov skok. A bola veru aj zábava.
Vtipný komentár pltníkov dopĺňali veselé
príhody a miestne legendy, čo udržiavalo po celý čas výbornú náladu. K tomu sa
z jednej plte ozývala aj harmonika Marienky Voščekovej. Pltníci bezpečne
dopravili seniorov do prístavu, niektorí
ešte využili ďalšiu atrakciu odvoz na koči
s konským záprahom a napokon sa všetci stretli na terase reštaurácie pri goralských špecialitách.
Výletníci potom smerovali do najmodernejšieho liehovaru na Slovensku Nestville Park v Hniezdnom. Zaujímavá bola
expozícia tradičných ľudových remesiel,
ktoré súvisia s liehovarníctvom. V rámci prehliadky kováčskej dielne si mohol
každý ukuť pamätnú mincu. V ďalšej časti
prehliadky bola predstavená moderná
výrobu liehu a na záver v miestnosti, ktorú zdobí krásny ručne vyrezávaný obraz,
prítomní degustovali slovenskú whisky.
Celý program zájazdu bol pripravený tak,
aby účastníci dodržiavali podmienky na
zabezpečenie ochrany pred šírením COVID-19.
ZO JDS Svit
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ZO ŽIVOTA V MESTE

Vážení priatelia, seniori.

Prihováram sa Vám takto netradične, písaným slovom. Máme tu opäť október – mesiac úcty k starším. Po iné roky to bol pre nás všetkých vždy
mesiac, kedy sme sa aj inými formami ako zvyčajne, snažili prejaviť našu
vďaku a rešpekt voči Vašim prežitým rokom a skúsenostiam prostredníctvom či už kultúrneho podujatia venovaného vyslovene Vám, alebo prostredníctvom stretnutí.
Dnes však už všetci vieme, nielen
z médií, že toľko predpovedaná a očakávaná druhá vlna pandémie je skutočne
tu. Neviditeľný nepriateľ je späť a čo je
najhoršie, zdá sa, že s väčšou silou ako
v jarnom období. Prognózy i fakty o stále
narastajúcich číslach nakazených hovoria
o vážnosti situácie samé za seba.
Mesto malo pre Vás, ľudí vo vyššom
veku, členov organizácií a seniorov pripravené, okrem iného, podujatie v novootvorenej reštaurácii v Dome kultúry,
kde sme Vás chceli počastovať občerstvením a stráviť príjemné chvíle vo Vašej
spoločnosti i za sprievodu hudobného
vystúpenia. Žiaľ v tejto situácii, kedy nákaza koronavírusom ohrozuje všetkých,
ale najzraniteľnejšou skupinou obyvateľstva sú stále ľudia vo vyššom veku a ľudia

s ochoreniami, považujem za nevhodné,
nezodpovedné a nesmierne riskantné pozývať alebo vyzývať kohokoľvek
k zhromažďovaniu sa, či stretávaniu
v skupinách. Nehovoriac o tom, že nám

„Skúsme byť
opäť statoční,
zodpovední
a trpezliví“
to nedovoľujú ani nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR.
Práve naopak, rada by som Vás touto
cestou vyzvala k opaku. Skúsme byť opäť
statoční, zodpovední a trpezliví minimál-

Ako doma pripravilo zábavné
letné podujatia pre celú rodinu
Po dlhých mesiacoch, keď bolo naše Rodinné centrum AKO DOMA zatvorené
sme sa rozhodli otvoriť jeho brány vo veľkolepom štýle. A to zorganizovaním
kultúrno–spoločenských podujatí pre rodiny s deťmi. Keďže sa dlhšiu dobu
v našom mestečku nič podobné nedialo, rozhodli sme sa takýmto spôsobom
rozprúdiť krv v žilách spoluobčanom. A naozaj sa nám to podarilo.
Prvá akcia - Prázdninový festival 2020
sa konala 4. júla s prekvapivo vysokou
účasťou cca 120 ľudí. Za pomoci dievčat
z Little Berry sme sa postarali o perfektný program. Ďalšou aktivitou bola Lukostreľba Svit a tiež vystúpenie Základnej
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umeleckej školy. Po úspechu z prvého
podujatia sme sa rozhodli usporiadať
ešte ďalšie dve. V úvode augusta to bolo
Užime si leto naplno, na ktoré sa nám
podarilo získať aj podporu sponzorov.
Preto sme mohli pozvať aj účinkujúcich

ne tak, ako sme boli v prvej fáze ohrozenia – v období od marca do júna. Stráňme
sa stretávania sa v skupinách a obmedzme svoj pohyb v uzavretých priestoroch
len na nutné minimum napriek tomu, že
sociálne odlúčenia sú pre nás neľahké
a obmedzujúce. Lebo, nanešťastie, toto
je jediná známa zbraň, ktorú máme
v rukách každý jednotlivec sám a ktorá sa
javí ako účinná v tomto nerovnom súboji
s neviditeľným nepriateľom - nákazou.
Na záver Vám však chcem vysloviť
verejný prísľub, že po prekonaní aj tejto
druhej vlny a uvoľnení opatrení v dôsledku zníženia rizika šírenia vírusu, v čo pevne verím a dúfam, Vám s radosťou pripravíme adekvátnu náhradu podujatí nielen
pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ale
verím, že aj v duchu radosti z konca neľahkého obdobia, ktoré je pred nami.
Prajem Vám všetkým zo srdca najmä
pevné zdravie a vôľu prekonať náročné
časy a obmedzenia, ktoré budeme musieť znášať spoločne. A teším sa na opätovné spoločné stretnutia, veselé tak, ako
ich poznáme.
S úctou
Ing. Dáša Vojsovičová,
primátorka mesta Svit
a to Tárajku a Popletajka a skupinu Folkeri. Ďalšie aktivity pripravili pre návštevníko svitskí skauti, Centrum voľného času
Svit a dobrovoľný hasičský zbor so svojím
novým autom. Účasťou na podujatí nás
podporilo približne 300 ľudí. Leto sme
sa rozhodli ukončiť impozantne. Vďaka
sponzorom sa nám podarilo osloviť uja
Ľuba z Košíc.
Poďakovanie patrí aj teamu Little Berry, tiež Karolovi Floriančičovi za prezentáciu zbraní z 2. svetovej vojny a obrovské
poďakovanie patrí skupine Batida - bubnová show, ktorá prišla ako prekvapenie. Na záver podujatia bola ešte bohatá
tombola za ktorú všetkým, ktorí prispeli
ďakujeme. Nesmieme zabudnúť na Jadranskú zmrzlinu, ktorá venovala prvým
100 deťom zmrzlinu zadarmo. Toto podujatie prišlo podporiť asi 300 ľudí. Všetkými troma podujatiami nás sprevádzal
výborný moderátor Ondrej Vnenčák
a ozvučenie zabezpečil Peter Prokop.
Všetky podujatia boli zdarma, bez vstupného a to vďaka sponzorom: PSS stavebná sporiteľňa, Pavol Kuna, Nadácia
Chemosvit, Bibiana Fafráková, Raiffeisen
banka, Little Berry. A v neposlednom rade
vďaka tímu RC AKO DOMA, ktorý pracoval ako usilovné včeličky, aby bolo všetko pripravené. Samozrejme ďakujeme aj
všetkým návštevníkom našich podujatí.
Uvidíme sa na ďalších super akciách, ktoré určite v meste ešte budeme robiť.
Eva Žoldáková, red
foto: Peter Kostka
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 10. novembra 2020 uplynie 10 rokov
od kedy nás opustil manžel a otec

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

V septembri sme si pripomenuli 19. výročie
úmrtia nášho ocka, dedka a pradedka

Jozefa Višňovského
a 6. výročie úmrtia mamky,
babky a prababky

Alžbety Višňovskej.
S láskou a bôľom v srdci spomínajú
dcéry a syn s rodinami.
Vy, ktorí ste ich poznali, prosíme
venujte im tichú spomienku.
Ďakuje smútiaca rodina.
Dňa 23. októbra 2020 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustila naša milovaná
mamka, babka a prababka

ANNA VNENČÁKOVÁ.
Za tichú spomienku ďakujú dcéra Anna,
synovia Ladislav a Ondrej s rodinami.
n 6. september. Tesne po polnoci hliadka MsP v súčinnosti s hliadkou OO PZ Svit
preverovala oznámenie o konflikte osôb
v bytovom dome na ulici SNP. MsP po
príchode na miesto identifikovala obyvateľa bytu, z ktorého sa hluk šíril a upozornila ho na neskorú nočnú hodinu. Vec
bola vyriešená podľa §47, odst. 1, písm.
b) a §48 Zák. 372/1990 Z.z.
n 11. september. Vo večerných hodinách hliadka prijala telefonické oznámenie, podľa ktorého sa na ul. Sládkovičovej v jednom z domov z okien valí hustý
dym. Hliadka sa urýchlene dostavila na
uvedenú adresu a za pomoci majiteľky
domu, ktorá práve prichádzala, vošla do
domu. Pri kontrole miestností bolo zistené, že dym sa valí z kuchyne, z hrnca na
sporáku. Príslušníci polície odstavili sporák, pootvárali okná, aby sa dom vyvetral
a dôrazne upozornili majiteľku domu na
riziká takéhoto nezodpovedného konania zo strany jej syna, v dôsledku ktorého
mohlo dôjsť k požiaru a veľkým škodám
na majetku občanov.
n 12. september. Hliadka MsP prijala
telefonické hlásenie od občana, ktorý nahlásil dopravnú nehodu na ceste E1/18.
Hliadka MsP po príchode na miesto zistila osobné motorové vozidlo, ktoré zišlo
z hlavnej cesty smerom na Poprad a narazilo do stromu. Hliadka spolu s okoloROČNÍK XIX. - OKTÓBER 2020

Kto Ťa poznal, spomenie si,
kto Ťa mal rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
Dňa 13. októbra 2020
sme si pripomenuli
4. výročie úmrtia našej drahej mamy
a starej mamy

Anny Gavalerovej.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

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.

Mestská polícia Svit informuje
idúcim záchranárom privolali HaZZ , RZP
a ODI PZ v Poprade a zabezpečili miesto
nehody. Neskôr až do príchodu hliadky
ODI Poprad hliadka MsP regulovala na
mieste dopravu.
n 18. september. MsP bola požiadaná
stálou služby OO PZ Svit o preverenie
oznámenia na ul. Jilemnického. Oznamovateľka uviedla, že má obavy o život
a zdravie svojho suseda, ktorý niekoľko
dní nevyšiel z bytu. Hliadka sa na mieste
pokúšala zvonením a klopaním zistiť, či
sa niekto v danom byte nachádza. Keďže
bolo dôvodné podozrenie, že osoba sa
v byte skutočne nachádza, a zvnútra bol
počuť štekot psa, bola na miesto privolaná osádka HaZZ. V byte, ktorý následne
otvorili našli už zosnulého muža. O tejto
skutočnosti bol vyrozumený operačný
pracovník OO PZ Svit, ktorý na miesto
privolal osádku RZP a obhliadajúceho lekára. Ten po príchode skonštatoval smrť
osoby a celú vec následne prevzala hliadka OO PZ Svit k ďalšiemu riešeniu. Domáce zvieratá, ktoré boli v byte nájdené, boli
odchytené a príslušníci MsP zabezpečili
ich prevoz do útulku.
n 20. september. Hliadka MsP prijala

telefonické oznámenie od ženy, ktorá
uviedla, že sa jej stratilo maloleté dieťa.
Hliadka MsP prekontrolovala celé mesto,
zameriavala sa najmä na detské ihriská. Medzičasom kontaktovala hliadku
OO PZ Svit, ktorá mala informáciu o tom,
že v meste Poprad sa našlo maloleté
dieťa, ktoré sa opisom podobá na dieťa
oznamovateľky. Hliadka MsP kontaktovala oznamovateľku, ktorá si po stotožnení
svoje dieťa prevzala na OO PZ v Poprade.
V súvislosti s hrozbou šírenia nového
koronavírusu COVID - 19 Vás Ministerstvo
vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na
území boli Slovenska 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
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ČO VLASTNE ZNAMENÁ
VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU?

1. októbra 2020 bol vyhlásený núdzový stav na celom území SR, zatiaľ údajne, na dobu 45 dní. Zároveň vstupujú do platnosti nové opatrenia týkajúce sa cestovania, nosenia rúšok a hygienických opatrení pre prevádzky.
Od 15. októbra sa tiež sprísnili protiepidemiologické nariadenia.
Núdzový stav v praxi znamená:
Zákon uvádza, že počas núdzového stavu možno napríklad obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou,
ale aj slobodu pohybu a pobytu.
Môže prísť ku zákazu vychádzania
v určenom čase a zákazu vstupu na postihnuté alebo ohrozené územie.
Obmedzené môže byť aj právo pokojne
sa zhromažďovať, právo slobodne rozširovať informácie a možno zakázať štrajky.
Ďalej sa hovorí aj o ďalších obmedzeniach a povinnostiach týkajúcich sa pracovnej povinnosti či výkonu vlastníckeho
práva.
Možno napríklad uložiť pracovnú povinnosť na zásobovanie, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov
a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny,
plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti.

Čo robiť v prípade, že mám
podozrenie na ochorenie COVID -19?
• Zavolajte svojmu všeobecnému lekárovi
PRED TÝM, NEŽ HO NAVŠTÍVTE!
• Zostaňte doma, s výnimkou, ak bezodkladne potrebujete lekársku starostlivosť
Izolujte sa od ostatných ľudí a zvierat vo vašej domácnosti.
• Ak ste chorý, noste rúško.
• Zakryte si ústa pri kašli alebo kýchaní.
• Často si umývajte ruky.

• Vyhnite sa zdieľaniu spoločných vecí
v domácnosti.
• Vykonajte dezinfekciu povrchov každý deň.
• Sledujte príznaky.
• V prípade mimoriadnych zdravotných
udalostí, volajte na číslo 155 a informujte
dispečing, že máte alebo môžete mať COVID-19. Ak je to možné, nasaďte si rúško
skôr, ako dorazí pohotovostná služba.

Ako požiadať o vyšetrenie
na COVID -19
Každý, kto má príznaky alebo podozrenie na ochorenie, môže požiadať
o vyšetrenie formou elektronického formulára na https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/.
Následne Vás budú kontaktovať a informovať o tom, kde a kedy môžete absolvovať test.

Vrátili ste sa zo zahraničia?
Ak prichádzate na Slovensko a niekedy
počas posledných 14-dní pred príchodom
ste navštívili krajinu nenachádzajúcu sa na
zozname menej rizikových krajín, musíte
sa okamžite presunúť do domácej izolácie,
nahlásiť svoj návrat na Slovensko Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a najskôr v 5 deň od príchodu absolvovať test na
ochorenie COVID -19.
Pred vyšetrením na COVID -19 (výter
z hrdla a nosa) je potrebné dodržať tieto
zásady:
• Príďte nalačno a bez predchádzajúce-

Opatrenia platné od 15. októbra 2020
RÚŠKA
Platí zákaz pohybu bez rúška v interiéri
aj exteriéri. Výnimky sú v týchto prípadoch:
• detí do 6 rokov veku,
• osôb v exteriéroch mimo zastavaného
územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,
• osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
• žiakov so stredným a ťažkým mentálnym
alebo sluchovým postihnutím,
• osoby pri výkone športu,
• fotografované osoby na čas nevyhnutný
pre výkon procesu fotografovania,
• osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
• výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
• tlmočníkov do posunkovej reči v rámci
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výkonu povolania,
• zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.
Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti
v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy s prekrytím horných dýchacích ciest (nos
a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou.

ĎALŠIE OPATRENIA:
• od pondelka do piatku v čase od 9.00 do
11.00 sú v predajniach potravín a drogérie
vyhradené hodiny pre nákup len pre osoby
nad 65 rokov,
• platí zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu
nad 6 osôb, s výnimkou krstu, pohrebného
obradu a sobášneho obradu (pri dodržaní

ho použitia kloktadiel, zubnej pasty alebo
iných dezinfekcií.
• Pred výterom nefajčite.
• Pred výterom si úplne vyprázdnite nos
a vykašlite sa.

Prevencia je dôležitá
• Umývajte si ruky často mydlom a vodou
najmenej po dobu 20 sekúnd, alebo použite dezinfekciu na ruky na báze alkoholu.
• Na hygienu rúk dbajte vždy pri zakašľaní
alebo kýchaní, pri starostlivosti o chorého
človeka, pri kontakte s jedlom a podobne.
• Nedotýkajte sa neumytými rukami očí,
nosa ani úst.
• Pri kašľaní a kýchaní si zakryte ústa
a nos jednorazovou vreckovkou alebo použite rukáv, nie ruky!
• Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi,
ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.
• Pokiaľ máte príznaky ochorenia, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí
ďalší postup liečby.
• V domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov.
• Vyhnite sa kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami a tiež zvieratami na farmách.
• Mimo svojho bydliska noste ochranné
jednorazové, alebo textilné rúško.
Ďalšie informácie nájdete na www.
korona.gov.sk, www.health.gov.sk alebo
www.ruvzpp.sk.
CALLCENTRUM RÚVZ so sídlom v Poprade poskytuje informácie v pracovné
dni od 8.00 hod. do 15.00 hod na tel. č.:
+421911635260 +421903905080
+421524180752 +421524180737
Pozn.: Informácie boli aktualizované
k 11. 10. 2020. Najnovšie platné opatrenia
si vždy overte prostredníctvom spomínaných webových stránok alebo telefonicky.
Red
podmienky - 1 osoba na 15 m2),
• zatvárajú sa všetky kúpaliská, wellnes,
fitness centra, prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných predstavení,
• otvorené ostávajú prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne
• počet zákazníkov v prevádzkach nesmie
prekročiť koncentráciu 1 zákazníka na 15 m2
z predajnej plochy (okrem detí do 14 rokov
v sprievode dospelej osoby),
• do obchodných domov môže vojsť len
osoba s telesnou teplotou najviac 37 oC.
Presné znenie Opatrení ÚVZ SR nájdete tu:
• https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenia_ruska_15_10.pdf;
• https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_
HP_15_10.pdf.
doplnené po uzávierke
Red

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

MESTSKÁ KNIŽNICA INFORMUJE

Novinky v knižnici
Krásna literatúra
Tamara McKinley: Dcéry vetra
Vzťah mladej veterinárky Claire s rodičmi a sestrou Aliciou nebol nikdy jednoduchý. Keď ju však jej prateta súrne
zavolá zo Sydney domov na dobytkársku farmu, Claire tuší, že ide o veľa. Jej
matka Ellie sa musí vrátiť k boľavým
spomienkam a dcéram prezradiť tajomstvo svojho života. Pútavý príbeh z austrálskeho vnútrozemia, kde sa v pestrom
kaleidoskope majstrovsky vykreslených
postáv prelína dnešok s včerajškom, prinesie rozuzlenie, ktoré prekvapí aj toho
najnáročnejšieho milovníka záhad.

Stephen King: Inštitúcia
Uprostred noci ozbrojené komando
potichu zavraždí rodičov dvanásťročného Luka Ellisa a chlapca naloží do čierneho terénneho auta. Luke sa prebudí
v Inštitúcii. Je v izbe, ktorá vyzerá ako
jeho vlastná, ale nemá okno. Za dverami sú ďalšie dvere a za nimi ďalšie deti
s mimoriadnym nadaním - ovládajú telekinézu alebo telepatiu. Slúžia neznámemu účelu a ich život nemá nijakú cenu.

Luke vie, že nemá veľa možností, ako pomôcť sebe a svojim novým kamarátom.
Vyberá si medzi veľkým a menším zlom
- len nevie, ktoré je ktoré.

Náučná literatúra
Róbert Hrebíček:
Ako funguje technika
Žijeme v časoch úžasných objavov
a vynálezov, ktoré menia naše životy. Zároveň sme sa však stali závislými od techniky, ktorej mnohí z nás nerozumejú. Kniha prináša užitočný prehľad a zaujímavé
vysvetlenie toho, ako presne fungujú
predmety, ktoré každodenne používame
či už v domácnosti alebo v ktorejkoľvek
oblasti života.

Pavel „Hirax“ Baričák:
Rusko - zbožňované, aj zatracované
Niektorým stačí slovo „Rusko“ a vyhadzujú sa im vyrážky. Pavel Baričák skladá
klobúk dolu pred každým, kto koná, skúša, dotýka sa a tak získava svoje reálne
skúsenosti a neinterpretuje iba zážitky
a pravdy druhých. Preto sa vybral do
zbožňovaného aj zatracovaného Ruska
a šiel sa ho dotknúť. Dokonale ho spoznať

totiž žiaden človek sveta nikdy nezmôže.
Autor v knihe píše o krajine a ľuďoch, ktorých stretol, nie o politike. Pútavý text dopĺňa viac ako 650 autorových fotografií.

Literatúra pre deti
Angela McAllister:
Veľká kniha rozprávok o zvieratách
Kniha vás pozýva na dobrodružnú
cestu s čarovnými priateľmi z ríše zvierat. Veľké, malé, huňaté aj operené tvory
ožívajú v rozprávkach zo všetkých kútov
sveta. Zistíte v nej ako súvisí prvý ďateľ
s koláčmi, alebo prečo medúza nemá
kosti. Vďaka zaujímavému obsahu a krásnym ilustráciám sa knižka stane dobrým
spoločníkom nielen malým, ale aj dospelým čitateľom.

Jaroslava Blažková:
Mačky letia do Kanady

Moderný rozprávkový príbeh napísala úspešná slovenská spisovateľka Jaroslava Blažková. Jeho hlavné hrdinky,
sympatické mačičky Lízička a Princezka,
majú celkom ľudské vlastnosti a zažívajú
celkom ľudské situácie. Príbeh, podaný
s humorom a ľahkosťou, skvelo podčiarkujú vtipné ilustrácie Martiny Matlovičovej, a tak poteší rovnako menších aj väčších čitateľov.
Mgr. Daniela Šipošová

Osmijankova literárna záhrada

V školskom roku 2019/2020 prebiehal už 16. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže, do ktorého sme sa zapojili s druhákmi zo Spojenej školy Mierovej pod vedením pani učiteľky Zuzky Kováčovej.
Osmijanko s Osmidunčom pre nich pripravili 8 literárnych úloh.
Deti čítali, zisťovali obľúbené knihy z detstva svojich rodičov a starých rodičov, zostavovali mapu vandrovky Budkáčika a Dubkáčika,
oboznamovali sa so starodávnymi remeslami, vytvárali divadelné
plagáty, tvorili komiks alebo vymýšľali vlastnú stolovú hru. Do tejto
triedy chodí aj Aďko, ktorý je aj napriek svojmu hendikepu (nevidiaci) mimoriadne šikovný. Číta a píše pomocou Braillovho písma a aby
sa mohol literárneho dobrodružstva zúčastniť spolu so spolužiakmi, objednávame mu knihy z Knižnice pre nevidiacich z Levoče. Aj
keď sme nemohli z dôvodu koronavírusu a zatvorenia škôl i knižníc
spoločne pracovať tak, ako po minulé roky, veríme, že čas strávený s Osmijankovými úlohami sa deťom páčil. Veď všetky príbehy
z knižiek, či už veselé alebo smutné, zázračné alebo obyčajné, budú
deti sprevádzať počas celého života. Vďaka knihám a čítaniu budú
mať lepšiu fantáziu, dokážu si predstaviť aj nepredstaviteľné a budú
viac vedieť. Dúfame, že neprestanú čítať, aby z nich vyrástli veľkí
čitatelia.				
Mgr. Daniela Šipošová
ROČNÍK XIX. - OKTÓBER 2020
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ZO ŠPORTU

Atléti majú za sebou
rušné a úspešné leto
Atletická sezóna 2020 je definitívne ukončená. Napriek obmedzeniam a sťaženým tréningovým podmienkam sa z nej pokúsili pretekári a pretekárky
reprezentujúci Atletický oddiel Svit (AOSVIT) vyťažiť maximum. Naši najlepší atléti prekonali 7 rekordov oddielu, vybojovali 20 medailí z majstrovstiev
kraja a 6 medailí z Majstrovstiev Slovenska v hale aj na dráhe. Teraz ich čaká
krátky oddych a hor sa do prípravy na nasledujúcu sezónu 2021.

Majstrovstvá východoslovenskej
oblasti dopadli na výbornú
Nádherné slnečné počasie, no zároveň
úmorná horúčava privítala v Košiciach
22. augusta atlétov v kategóriách dorastu, juniorov, mužov a žien počas súbojov
o tituly na Majstrovstvách východoslovenskej oblasti. Medzi dorastencami si
suverénne zlato vybojoval Adam Krajč,
keď v behu na 800 m časom 2:02,76 min
zvíťazil spôsobom štart - cieľ. Zlepšil si pritom osobák o 5 sekúnd na tejto trati a iba
0,76 s zaostal za oddielovým rekordom.
Dve víťazstvá si vybehal Samuel Michalko v šprintoch na 100 m (11,42 s) a 200 m
(23,04 s). V skoku do diaľky obsadil výkonom 607cm 2. miesto a tým sa stal naším
najúspešnejším atlétom. Darilo sa aj Tomášovi Štinčíkovi, keď vo finále šprintérskej stovky cieľoval na peknom 2. mieste (11,53 s) v novom osobnom rekorde
a v behu na 200 m dobehol na bronzovej
pozícii (24,30 s). Medzi dorastenkami skočila do diaľky Sára Kicová 523 cm a v celkovom poradí skončila štvrtá. V behu na
3000 m si časom 12:36,44 min vybojovala
Viktória Jordánová 2. miesto a striebornú
medailu. V juniorskej kategórii za AO SVIT
pretekali dve atlétky. Alexandra Bartková
si v behu na 100 m vybehala časom 13,68 s
3. miesto a v behu na 100 m prekážok dobehla do cieľa ako druhá (16,66 s). Lucia
Mudráková získala dve druhé miesta a to
v šprinte na 200 m (30,52 s) a v behu na
400 m prekážok (1:17,68 min).

Krajč získal svoju prvú striebornú
medailu z majstrovstiev SR
Prvý septembrový víkend sa na bratislavskej Mladej garde uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v atletike dorastencov a dorasteniek. V sobotu v horúcom
popoludní sa do bojov o najcennejšie
kovy zapojili aj naši atléti a najviac sa
darilo Samuelovi Michalkovi, ktorý po
postupe z rozbehu na 100 m zabojoval
vo finále a tam časom 11,25 s obsadil
skvelé 2. miesto medzi najrýchlejšími
šprintérmi. V rovnakej disciplíne nastúpil na štart aj Tomáš Štinčík. Ten výborne
v rozbehu bežal prvých 50 m, no beh
nedokončil pre obnovené zranenie stehna. V behu na 800 m si vybral svoju no-
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váčikovskú daň Adam Krajč, ktorý patril
k horúcim kandidátom na jednu z medailí. V až príliš taktickom preteku nedokázal
celkom dobre reagovať na zmeny tempa
pretekárov a časom 2:04,95 min obsadil
celkovo ,,až“ 6. miesto. Viktória Jordánová
po prvý raz nastúpila na 2000 m prekážok, kde si vyskúšala beh s ,,osviežením
v každom kole“ (vodná priekopa). Do cieľa dobehla na celkovom 7. mieste a dosiahla čas 9:18,89 min.

1. - Samuel Michalko
ukázať svoje rýchlostné schopnosti najprv v národnom programe, kde vo svojom behu na 100 m finišoval na 3. mieste
časom 11,29 s. Neskôr v hlavnom programe sa popri svetových šprintéroch prehnal stovkovou rovinkou časom 11,23 s
(jeho druhý najlepší v tejto sezóne)
a dobehol na 7. mieste. Už účasť na tomto mítingu je pre mladého atléta zo Svitu
veľkou poctou a možnosť súťažiť so svetovými atlétmi skvelou skúsenosťou.

Štinčíková bodovala
v Michalovciach

Adam Krajč
Nedeľné dopoludňajšie zamračené
počasie po nočnom daždi poskytlo priam
ideálne podmienky pre bežcov na 1500 m,
ktorí začínali boj o medaily už o 9.00 h
ráno. Adam Krajč predýchal osemstovkové sklamanie zo soboty a odhodlane
vybehol s bežcami na 1500 m s cieľom
dostať sa na bedňu. Po výborne zvládnutom behu finišoval na 2. mieste časom
4:18,74 min a vybojoval si svoju prvú
striebornú medailu z majstrovstiev SR.
Zadarilo sa znova aj Samuelovi Michalkovi, ktorý v nervy drásajúcom finiši predbehol všetkých šprintérov v behu na 200 m
časom 22,29 s a stal sa zaslúžene majstrom Slovenska! Ako posledná súťažila
Viktória Jordánová v behu na 3000 m,
ktorá si časom 11:43,65 min vylepšila osobák o 19 s a celkovo obsadila 6. miesto.

Michalka pozvali na
prestížny atletický míting
V Šamoríne sa 11. septembra uskutočnil 55. ročník populárneho atletického
mítingu aj s hviezdnou účasťou svetových atlétov. Nás teší, že pozvanie štartovať dostal aj náš talentovaný šprintér
Samuel Michalko, ktorý dostal priestor

Školský atletický areál pri ZŠ v Michalovciach privítal 12. septembra
chlapcov a dievčatá z celého Slovenska. Bojovali o medaile v 5-boji
v kategórii mladší žiaci a žiačky. Súťaže sa zúčastnila aj naša všestranná
pretekárka Magdaléna Štinčíková. Tá si
v priebehu súťaže viedla veľmi dobre,
pretože si vo všetkých piatich disciplínach vytvorila osobné rekordy: 60 m
prekážky - 10,33 s, diaľka - 421 cm, 60 m
šprint - 8,79 s, hod kriketkou - 28,44 m,
beh na 600 m - 1:55,36 min. Spolu získala
2.426 bodov (zlepšený osobák o 200 bodov) a v konečnom poradí, v konkurencii 35 dievčat, sa umiestnila na solídnom
7. mieste. Konkurencia je v tejto kategórii žiačok početná, silná a kvalitná, čoho
je dôkazom aj prekonanie slovenského
rekordu Emou Bendovou (3.004 bodov)
na tejto súťaži. Magdalénka však bojovala odhodlane a dala do každej disciplíny
aktuálne maximum.

Súťažilo sa aj v Trnave
Na majstrovstvách SR juniorov v Trnave,
ktoré sa konali 19. - 20. septembra obsadil
v kvalitnom behu na 400 m Samuel Michalko výborné 2. miesto. Časom 49,06 s
sa prvý raz dostal pod hranicu 50-tich
sekúnd a prekonal tak vlastný oddielový
rekord na 400 m dorastencov. V behu na
200 m z rozbehu postúpil do finále (22,76 s),
kde skresal ešte nejaké stotinky dolu
a časom 22,67 s dobehol na 5. mieste.
AO Svit
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Podtatranská žiacka hokejbalová liga

stihla otvoriť sezónu

Podtatranská žiacka hokejbalová liga
U10 pod záštitou Slovenskej hokejbalovej únie (PŽHbL U10) za organizačného
vedenia Mládežníckeho hokejbalového
klubu Lords Ball Svit v spolupráci s OZ
Buď fair play – Klub Mladých Sviťanov, je
určená žiakom podtatranských základných škôl popradského okresu kategórie

do 10 rokov, pre chlapcov narodených
1. 1. 2011 a mladších a dievčatá narodené 1. 1. 2010 a mladšie, s výnimkou účasti hráčov, chlapcov narodených v roku
2010, ktorí navštevujú 4. ročník ZŠ.
Táto liga v súťažnom roku 2020/2021
otvorila svoj 6. súťažný ročník. V poslednom súťažnom roku Podtatranská žiacka

Priebežné
body/
umiestnenie

0:5
(25.9.)

Priebežné
skóre

ZŠ Batizovce

0 : 11
(25.9.)

ZŠ Liptovská
Teplička

ZŠ Spišská
Teplica

ZŠ Svit
Komenského

ZŠ Štrba

Názov
družstva

ZŠ Svit
Komenského

TABUĽKA PŽHbL U10 V SEZÓNE 2020/2021 PO 1. KOLE (25.9.2020):

0 : 16
(-16)

0b/
3.
0b/
4.-5.

ZŠ Štrba
ZŠ Spišská
Teplica

11 : 0
(25.9.)

ZŠ Batizovce

5:0
(25.9.)

1:2, 7:0
(25.9.)
2:1, 0:7
(25.9.)

ZŠ Liptovská
Teplička

19 : 2
(+17)

6b/
1.

7:8
(-1)

6b/
2.
0b/
4.-5.

hokejbalová liga prebiehala v dvoch súťažných kategóriách U10 a U13. Titul Majstrov PŽHbL U10 si vybojovalo družstvo
zo ZŠ Batizovce, 2. miesto obsadil tím zo
ZŠ Komenského Svit, 3. ZŠ Spišská Teplica, 4. ZŠ Štrba, 5. ZŠ Mierová Svit, 6. ZŠ
Liptovská Teplička.
V PŽHbL U13 sa Majstrom PŽHbL stalo opäť družstvo ZŠ Vikartovce, 2. miesto
získala SŠ Mierová Svit, 3. ZŠ Liptovská
Teplička, 4. ZŠ Komenského Svit, 5. ZŠ
Štrba, 6. ZŠ Spišská Teplica.
PhDr. Ladislav Kalasz
ilustračné foto: Ing. Peter Kostka

Trikrát zlato pre Gabiku Potočnú!

V areáli lyžiarskeho strediska Malinô Brdo a v okolitých kopcovitých terénoch
Veľkej Fatry sa v dňoch 19. - 20. septembra 2020 uskutočnila súťaž SPARTAN RACE
TRIFECTA VIKEND 2020, v ktorom absolvovali pretekári tri preteky za dva dni.
Napriek korona obmedzeniam sa organizátorom podarilo pripraviť preteky
na vynikajúcej úrovni, s dodržaním prísnych hygienických opatrení a samozrejme v duchu hesla: Pochopíš až v cieli! Na
tejto skvelej športovej akcii nemohli chýbať ani „sparťania“ zo Svitu.
V sobotu ráno sa na najdlhšej, 23 km
dlhej kopcovitej trati BEAST zaradenej
do náročnej kategórie mountain series (horská séria) s prevýšením 1 500 m
a 30-timi prekážkami darilo Gabriele Potočnej, ktorá vo svojej vekovej kategórii
(ženy 45 - 49 r.) zvíťazila časom 4:33:47 h.
Na druhý deň ráno odhodlane zabojovala znova na druhom preteku
v poradí, na 11 km dlhej trati SUPER
s prevýšením 600 m a 20-timi prekážkami, kde znova zvíťazila časom 2:02:30 h.
No a skvelú športovú formu predviedla
aj na popoludňajšom treťom preteku v
poradí SPRINT 7 km, s 15 prekážkami a
prevýšením 500 m, keď znova víťazstvom
časom 1:25:51 h, dovŕšila úžasný zlatý
hetrik na týchto náročných pretekoch.
ROČNÍK XIX. - OKTÓBER 2020

Celkovo počas dvojdňového zápolenia dobehlo úspešne do cieľa viac ako
5 000 súťažiacich. Zvíťaziť trikrát za sebou
v priebehu dvoch súťažných dní, je obdivuhodný výkon, za ktorým stojí náročná
a kvalitná tréningová príprava a mnoho
odriekania.
Tieto preteky boli pôvodne ,,iba generálkou“, akýmsi otestovaním formy.
Hlavným vrcholom však mali byť Majstrovstvá sveta Spartan Race TRIFECTA
v gréckej Sparte 5. - 7. novembra 2020.
Žiaľ napriek všemožným snahám domácich aj amerických organizátorov sa tieto
preteky zrušili, nakoľko pre hrozbu šírenia vírusu a prísne obmedzenia gréckej
vlády ohľadom počtu účastníkov, neboli
schopní organizátori tieto podmienky
dodržať.
Nám neostáva iné, len to prijať a stanoviť si nové a znova vysoké ciele na budúci rok.

Mgr. Ladislav Potočný
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Predstavujeme našich futbalistov
Toto sú hráči našich mládežníckych
kategórii, ktorí pôsobia v 2. žiackej lige
a 4. dorasteneckej lige. Chlapci sa v tréningovom procese, pod vedením našich mládežníckych trénerov, učia futbalovej abecede a nadobudnuté herné
zručnosti sa snažia ukázať v majstrovských zápasoch. Nie vždy sa im podarí
dosiahnuť dobrý výsledok, ale v tomto
veku to nie je až také podstatné. Dôležité je, aby s chuťou a zápalom trénovali,
zlepšovali sa a výsledky sa v budúcnosti
určite dostavia.

Mladší žiaci - U13

Horný rad zľava - tréner Ivan Britaňak,
Matúš Benko, Dávid Bednár, Viliam Debre, Samuel Copuš, Alex Jína, Alex Hucko,
Stela Medvecova.
Dolný rad zľava - Marek Kačmarčík, Simon Marušák, Daniel Kolárik, Adrian Csémi, Lukáš Pavelčák, Matúš Marčok, Šimon
Neuwirth, Michal Copuš.

Starší žiaci - U15

Horný rad zľava - Tobias Hárniš, Dominik Faix, Richard Marušák, Kristián Kreš,
Adam Dulovič, Marko Klein, Marek Hárniš.
Dolný rad zľava - Oliver Hurčala, Martin
Špik, Adam Lašan, Ľubomír Horňák, Sebastián Pecha.
Tréner - Rasťo Medvec.

FK Svit - dorast

Horný rad zľava: Jakub Medvec, Mário Klein, Samuel Dovalovský, Tibor Ridila, Samuel Gombita, Adam Andráš, tréner brankárov: Ivan
Barabas, tréner: Milan Sabo. Dolný rad zľava: Lukáš Ďurana, Samuel Sýkora, Marko Masloviak, Dávid Žabinský, Filip Maličký, Branislav
Rindoš, Marko Jína, Marko Kušnírak. 									Milan Jambor

Úspešní medailisti v Slovenskom pohári
turisticko - orientačného behu

Po dlhšej vynútenej prestávke v súťažnej sezóne sa pretekári v turisticko – orientačnom behu predsa len dočkali
svojich prvých pretekov. V sobotu 19. septembra sa v Bátovciach (okres Levice) uskutočnilo 1. kolo Slovenského
pohára v Turisticko – orientačnom behu (TOB).
V celoslovenskom preteku sme za náš
región mali zastúpenie domácim športovým klubom TOM Červík Svit pri OZ Buď
Fair Play - Klub Mladých Sviťanov, v podobe deväťčlennej výpravy mladých pretekárov rôznych vekových kategórii.
Ani včasné vstávanie a dlhá cesta do
miesta organizácie pretekov neovplyvnila ich výkony. Svoje trate lesným teré-
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nom, dlhým približne 4 km, zabehli s výbornými časmi, s minimálnymi trestnými
minútami, správne označenými azimutovými úsekmi, výsledkom čoho boli ich
čelné umiestnenia. Domov si nakoniec
odnášali 7 medailí, 3 zlaté, 3 strieborné
a 1 bronzovú medailu.
O výborné umiestnenia sa zaslúžili
Marko Jína, 1. miesto v kat. dorastencov,

Danka Énekešová 1. miesto v kat. staršie žiačky, Aďka Zavacká 1. miesto v kat.
mladšie žiačky, Daniel Garányi 2. miesto
v kat. starších žiakov, Stelka Medvecová
2. miesto v kat. mladšie žiačky, Alex Jína
2. miesto v kat. mladších žiakov, Emka
Énekešová 3. miesto v kat. staršie žiačky.
Pekné umiestnenie získali i Dávid
Bednár, 4. miesto v kat. mladší žiaci
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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zvládli, pričom ich na trati potrápil dážď,
chlad, technické problémy, ale stihli ich
aj príjemné slnečné lúče. Na ďalšom podujatí v Kálnici sa so 49 km trasou popasovala Stanka Vavrošekováa odniesla
si ďalšiu striebornú medailu. Dvojdňové
preteky sa konali aj v Stupave, kde Diana
Cetlová obsadila 2. miesto medzi ženami
v kombinácii behu na 8 km a cyklistiky
na 42 km. Marian Šimon si v kombinácii
behu na 8 km a cyklistiky na 76 km vybojoval absolútne víťazstvo medzi mužmi.

Jesennými pretekmi
uzavreli sezónu

Sezóna Ck Energie
tak trochu inak

Táto cyklistická sezóna sa nesie v trochu nezvyčajnom znení. Odštartovala neskôr ako obvykle a tým pádom aj jednotlivé preteky sa presunuli, alebo úplne
zrušili. Preteky sa mohli organizovať až od júla a aj to za prísnych hygienických
opatrení. Napriek všetkému sme ani tento rok na cyklistiku nezanevreli.

Ako prvá, sezónu odštartovala naša
nová ženská tvár Stanka Vavrošeková na
Gehuľa Cupe v Ľubici. Odniesla si z tejto
10 km časovky krásne 2. miesto. Taktiež
sa zúčastnila časovky na Teplom vrchu,
kde absolútne zvíťazila medzi ženami
a v júli absolvovala maratón v Jelšave, odkiaľ si tiež odniesla cenné zlato.
V prvý augustový víkend sa konali
preteky v Spišskej Novej Vsi pod názvom
SPIŠSKÝCH EXTREME. Peter Benko opäť
obhájil svoje víťazstvo spred minulých
rokov, pričom na 333-kilometrovej trati
absolútne zvíťazil. V ženskom zastúpení
sme tam mali Stanku Vavrošekovú, ktorá
si tiež odniesla zlato z trate 111 km.
Nasledujúci víkend sa konal náš tradičný domáci maratón HORAL. Na štart
42 km trate sa postavil Peter Benko
a obsadil 1. miesto vo svojej kategórii.
Medzi ženami na stupni víťazov stála
opäť Stanka Vavrošeková, ktorá vybo-

a Samko Copúš, ktorý na svojich prvých celoslovenských pretekoch obsadil
5. miesto v kat. najmladší žiaci.
Deväťčlenná výprava z TOM Červík Svit
úspešne zabodovala i v súťaží družstiev,
keď sa v konečnom bodovaní umiestnili
na 3. mieste so 493,27 bodmi, pričom na
druhé domáce ZŠ Bátovce (495,67 b.) im
chýbali len necelé tri body.
Prvé skončilo družstvo z TOM Priatelia
Kysúc (500 b.), 4. KST Námestovo (440,43
b.), 5. TOM Tulák Čadca (422,67 b.), 6. KST
Kolačín 302,66 b.), 7. TOM Salamander
Košice (111,7 b.), 8. Detský outdoorový
klub STOPA (86,25 b.), 9. TOM ŠKM Stará
Ľubovňa (86,09 b.).
PhDr. Ladislav Kalasz,
za TOM TOB Svit
ROČNÍK XIX. - OKTÓBER 2020

jovala 2. miesto. Tento rok sme mali zastúpenie aj na najkratšej trati v kategórii
rodič + dieťa. Na štart sa postavili Žecovci, Benkovci a Muchovci, pričom všetci
úspešne dorazili do cieľa aj so svojimi
mladšími nasledovníkmi. Nesmela chýbať ani súťaž o najpomalší tím, kde sme
tiež zvíťazili. V tejto disciplíne sa spočíta
čas tímov na trati, a víťazí tím, ktorý bol
na trati čo najdlhší čas.
V závere augusta sa konalo niekoľko akcií a my sme na žiadnej nechýbali.
Cyklojazdy Bratislava-Jasná sa zúčastnil
Jaro Žec, pričom túto 315 km dlhú trasu
bolo potrebné zdolať za 11 hodín, čo sa
mu aj podarilo. Novinkou tento rok bola
4–dňová cyklojazda Bratislava - Praha.
Zúčastnilo sa jej 7 členov: predseda Janko Niedoba, Jaro Žec, Stano Pjaták, Jano
Bučina, Adrián Znanec, Tomáš Minčák
a Rasťo Šaling. Táto trasa mala dĺžku
410 km a všetci naši členovia ju úspešne

V septembri sa konali preteky na Podlesku v Slovenskom raji, kde opäť brali
ceny naši členovia CK Energie Svit. V kategórii 60+ si Janko Niedoba vybicykloval krásne 3. miesto na najdlhšej trati,
ktorá mala 70 km. Na tej istej trati si Stanka Vavrošeková vydobila absolútne víťazstvo medzi ženami. Peter Benko na 52 km
trati zvíťazil vo svojej kategórii a Diana
Cetlová na najkratšej trati 19 km obsadila
2. miesto medzi ženami.
Posledná rozlúčka so sezónou sa konala v Rajeckých Tepliciach a v Mlynčekoch,
kde na nás čakali extrémne podmienky.
Dážď, zima a blato nás sprevádzali po celý
čas. V Rajeckých Tepliciach medzi ženami
získala 3. miesto Diana Cetlová, pričom
všetci z klubu bojovali poctivo a úspešne
dorazili do cieľa na pekných miestach. Na
časovke do vrchu v Mlynčekoch si predseda Janko Niedoba vybojoval krásne
3. miesto vo svojej kategórii. Peter Benko
získal zlato a Peter Ďzugansi domov odniesol bronzovú medailu.
Zvláštna, krátka, bohatá. To bola naša
sezóna na horských bicykloch tento rok.
Cyklistika je krásny šport a mnohí z nás
si počas tohto obdobia našli viac času
na to, aby objavili toto čaro. Dúfam, že
v roku 2021 sa uvidíme na bicykloch opäť
v plnej sile.
D.Cetlová, foto : archív Ck Energia

Žiadosti o dotácie podávajte
do polovice novembra
Ak ste zástupca občianskeho združenia, športového
alebo iného klubu alebo organizácie, ktorá má záujem žiadať o
dotácie z rozpočtu mesta na svoje aktivity,
či podujatia, svoju žiadosť podajte najneskôr

do 15. novembra 2020.
Príslušné komisie budú tieto žiadosti prehodnocovať.
Zároveň je k žiadosti potrebné priložiť plán aktivít
a činností. V prípade, že tak neurobíte do tohto termínu, je
možné, že Vašej žiadosti nebude vyhovené z dôvodu,
že finančné prostriedky už budú prerozdelené.

red
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Basketbalisti Svitu
odštartovali nový ročník v SBL
Basketbalisti Iskry Svit odštartovali ďalší ročník pôsobenia v Slovenskej
basketbalovej lige. Je to odlišná sezóna, na aké boli pod Tatrami zvyknutí,
aj pod vplyvom mnohých okolností.
me zlepšiť. V druhej štvrtine sme sa zobudili. Chvíľu to trvalo, ale zobudili sme
sa. To sa však nemôže opakovať. Tento
zápas bol ako šachová partia. Náš tréner
nám zdôrazňoval celý čas defenzívu, ako
tím sme sa ju snažili na palubovke hrať.
V koncovke sme získali dôležité doskoky a zastavili sme súpera, keď to bolo
potrebné. To boli podľa mňa kľúče
k víťazstvu. Toto víťazstvo je nesmierne dôležité, hlavne po tom, čo sa udialo
v predchádzajúcom stretnutí. Nie je ľahké
vyhrávať u súperov, z tohto pohľadu som
rád, že sme uspeli v Handlovej,“ uviedol
po víťazstve krídelník De‘Sean Parsons.
Na rad prišlo aj tradičné východniarske
derby, na Spiš cestovali zverenci trénera
Rudolfa Juga citeľne oslabení, absencia
rozohrávača sa aj podpísala na ich vý-

CITÁT MESIACA

Náročnejší príchod legionárov, stále
sa meniace opatrenia v boji s koronavírusom. Žiaden basketbalový klub to nemá
v tomto smere jednoduché, Iskru Svit nevynímajúc. Aj napriek všetkým okolnostiam sa podarilo rozbehnúť ďalšiu edíciu SBL. „Podtatranci“ do nej išli v pozícii
čierneho koňa súťaže, mnohí ich pasovali
na popredné priečky. Lenže zranenia sa
podpísali na pomalšom rozjazde ligového kolotoča.
Hneď na úvod neuspeli v Lučenci, kde
prehrali 80:104. „Bol to náš prvý zápas
v sezóne, k tomu ešte vonku v Lučenci,
kde sa vyhráva veľmi ťažko. Mrzí nás, že
nám zápas ušiel, ale nebudeme si z toho
robiť ťažkú hlavu. Myslím si, že kúsok
spravilo aj prílišné chcenie, aby sme do
sezóny vstúpili výhrou. Na začiatku sme
boli trochu nervózni a nepremenili sme
voľné pozície. Nehrali sme tvrdú hru,
ktorú vieme,“ vyjadril sa k zápasu jeden
z posíl Iskry Jakub Mokráň.
Sviťania tento duel fakt hodili za hlavu
a už v druhom kole si zaknihovali na svoje konto premiérové víťazstvo. Zrodilo sa
v Handlovej (89:81), kde po vyrovnanom
a dramatickom priebehu, ustáli nervóznejšiu koncovku a právom si odnášali
cenné dva body z hornej Nitry. „Opäť raz
sme nezačali dobre. Nemôžeme nikoho
viniť, len seba. V tomto sa ako tím musí-

kone. Výsledkom tak bola hladká prehra
o 25 bodov - 69:94. „Do stretnutia sme išli
s tým, že nemáme čo stratiť. Vedeli sme,
že Spišská Nová Ves je náročným súperom. Vyhrali ťažký zápas v Leviciach a mali
motiváciu pokračovať vo víťaznej šnúre.
Vstup do zápasu nám nevyšiel, vstúpili
sme do neho nekoncentrovane. 0:11 je
veľmi zlý štart, bolo veľmi ťažké potom
nabehnúť do zápasu. Dali si na Avramoviča väčší pozor ako Handlovčania a samozrejme, chýbal nám aj Andrews, ktorý je
prvým rozohrávačom v tíme. Museli sme
sa s tým vysporiadať,“ povedal hráč Svitu
Šimon Turza.
Až v piatom kole sa predstavili „Podtatranci“ konečne doma. Bola to úspešná
premiéra, zdokumentovaná triumfom
nad Prievidzou (91:72). „Bol to prvý domáci zápas po dlhej dobe. Som rád, že
sme zvíťazili. Rozhodla určite obrana.
Síce sme po defenzívnej stránke hrali
v prvom polčase zle, ale v druhom sme to
zlepšili. Vyhrala obrana, nie útok. V prvej
polovici stretnutia sme síce dali 46 bodov, ale aj sme 45 dostali. Dúfam, že bude
všetko normálne a ešte si zahráme. Bez
divákov je to úplne iné, aj keď na začiatku
som sám sebe nahováral, že tu sú, aj keď
neboli. Na druhej strane, aspoň sa medzi
sebou počujeme a počujeme aj kouča,“
okomentoval stretnutie Saša Avramovič.
Basketbalisti Svitu tak boli po 5. kole
v tabuľke na 4. mieste, s bilanciou 2 výhier a 2 prehier. V dobe písania článku
nebolo jasné, za akých podmienok bude
liga pokračovať. Jedno bolo jasné, od
Úradu verejného zdravotníctva prišla
výnimka na pokračovanie SBL za vopred
stanovených podmienok. Nariadenia sa
v priebehu septembra a októbra často
menili, aj preto bola domáca premiéra Iskry Svit pred prázdnym hľadiskom. Skvelí
fanúšikovia však podporovali svoj klub,
za čo im v tejto neľahkej dobe patrí jedno veľké ĎAKUJEME! Všetky informácie
o Iskre Svit nájdete na oficiálnom webe
klubu - www.iskrasvit.sk.
Michal Duchovič, foto: Daniel Faix

„Trpezlivosť a čas urobia viac
ako hnev a sila.“

Jean De La Fontaine

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 12. 10. 2020. Foto na titulke: Peter Kostka

20

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

