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Mesto má po rokoch nové hasičské vozidlo.
Je odovzdané, aj pokrstené.

Dobrovoľnému hasičskému zboru Svit sa 10. júla 2020 splnil dlhoročný sen. Primátorka mesta Dáša Vojsovičová
totiž práve v ten deň prevzala v Prešove, od ministra vnútra SR Romana Mikulca, nové hasičské vozidlo Iveco
Daily. O dva týždne po tom bolo auto slávnostne pokrstené a odovzdané dobrovoľným hasičom.
Pozvanie na symbolické a slávnostné
uvedenie vozidla do prevádzky a užívania dobrovoľným hasičom prijal, okrem
iných vzácnych hostí, štátny tajomník
Ministerstva hospodárstva SR Karol Gálek a rímskokatolícky kňaz Štefan Vitek,
ktorý zároveň pokrstil nové vozidlo a požehnal aj členom posádky k úspešným
návratom zo zásahov v zdraví.
Primátorka mesta vo svojom príhovore vyjadrila vďaku za aktívnu

pomoc pri získaní zásahového auta
štátnemu tajomníkovi Karolovi Gálekovi ako aj riaditeľovi Hasičského
a záchranného zboru Poprad Ondrejovi Šprochovi. „Mesto Svit za uplynulý rok čelilo mimoriadnym udalostiam
ako strhnutý most do Lopušnej doliny, pandémia koronavírusu, či prietrž
mračien v závere júna tohto roku. Pri
všetkých spomínaných udalostiach zasahovali členovia nášho Dobrovoľné-

ho hasičského zboru len s dostupnou
technikou a s vlastnými, súkromnými
motorovými vozidlami, za čo im ďakujeme. Aj to zároveň potvrdzuje nutnosť
a potrebu tohto nového „pomocníka“
pre Svit.“ Dodala primátorka a tiež prejavila svoju veľkú radosť. Zároveň hasičom popriala, aby museli zasahovať pri
nešťastiach čo najmenej.
Daniela Virostko
foto: P. Kostka

Zrekonštruovaný chodník otvorili deti na kolesách

V stredu 12. augusta bol symbolicky otvorený zrekonštruovaný úsek chodníka pozdĺž cesty I/18. Primátorka Dáša
Vojsovičová slávnostne prestrihla stuhu a následne viac než 60 detí prešlo chodníkom na svojich bicykloch, kolobežkách a korčuliach.
Rekonštrukcia bola zahájená v októbri
roku 2019 a ukončená v júni tohto roku.
Celkové náklady na opravy boli vo výške
493 551 €, z toho 432 085,37 € bolo financovaných zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu a mesto sa spolupodieľalo 5% zo sumy,
teda 24 677,55 €. Chodník bol rekonštruovaný celkom v dĺžke 1866 m a zhotoviteľom stavby je spoločnosť Cestné stavby
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Liptovský Mikuláš. Tento úsek tak dopĺňa
cyklistickú infraštruktúru mesta Svit.
Deti z Letnej školy Základnej školy na
Komenského ulici, deti z denného letného tábora Centra voľného času a detičky
z denného letného tábora v rodinnom
centre Ako doma po prejazde chodníkom dostali sladkú odmenu a niektorí
i malý cyklistický darček. Primátorka v prí-

hovore popriala všetkým, aby im chodník
slúžil dobre a bez nehôd.
Za účasť a pomoc pri otvorení mesto
ďakuje Centru voľného času, Mládežníckemu parlamentu mesta Svit, Základnej
škole na Komenského ulici, jedálni pri ZŠ
Komenského za skvelé občerstvenie ako
aj všetkým hosťom a zúčastneným.
D. Virostko, foto: P. Kostka
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Z DIÁRA
PRIMÁTORKY

Privítali sme novonarodené detičky

Mesto Svit za účasti primátorky mesta Dáši Vojsovičovej, prostredníctvom Zboru
pre občianske záležitosti, zorganizovalo tradičné uvítanie detí - nových občanov mesta Svit 25. júla v obradnej miestnosti Domu kultúry vo Svite.
Milého stretnutia sa zúčastnili rodičia a ich deti narodené v prvom polroku 2020.
O príjemnú atmosféru sobotňajšieho dopoludnia sa postarala SZUŠ Fantázia Svit hudobným vystúpením Moniky Piekelnickej. Prítomných privítala a prihovorila sa primátorka mesta, z ktorej rúk rodičia prevzali kyticu, spomienkovú knihu, finančný príspevok
a zapísali sa do pamätnej knihy mesta.
Detičkám, novonarodeným občanom mesta Svit prajeme všetko najlepšie.
Ľuboslava Kukurová

Do Svitu zavítal štátny tajomník ministerstva investícií

Štátny tajomník Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR
PhDr. Vladimír Ledecký zavítal uplynulý
piatok, 11. septembra, do Svitu.
S primátorkou Dášou Vojsovičovou
a prednostom mestského úradu Jánom
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Hutníkom strávil čas v priateľskom pracovnom rozhovore na tému nového programového obdobia čerpania štrukturálnych
fondov v SR 2021-2027.
„Teší ma, že si pán štátny tajomník našiel
čas na rozhovor práve u nás. Nové ministerstvo investícií má za cieľ efektívnejšie
a spravodlivejšie prerozdeľovať finančné
prostriedky z Európskej únie určené na rozvoj. Mesto Svit má záujem podieľať sa na
príprave stratégie integrovaného územného rozvoja pri strategickom meste Poprad.
Preto verím, že aj táto návšteva prispeje
k tomu, aby sa nám ľahšie pasovalo so všetkými výzvami a problémami, ktoré pred
nami v našom meste stoja a najmä, že budeme úspešní v čerpaní peňazí pre projekty, ktoré zlepšia život vo Svite.“ Povedala
primátorka po návšteve.
Daniela Virostko

n 2. júl - účasť na rokovaní ZMOS
n 9. júl - stretnutie s predsedom predstavenstva skupiny Chemosvit Ing. J. Mervartom, následne cesta do Prešova a prevzatie zásahového hasičského auta od
ministra vnútra Ing. R. Mikulca, MSc.
n 22. júl - rokovanie na Najvyššom kontrolnom úrade v Prešove k výsledkom
kontroly v oblasti poskytovania sociálnych služieb v našom meste
n 23. júl - prevzatie nabíjacej stanice
pre elektromobily od dodávateľa
n 24. júl - stretnutie so zástupcom atletického zväzu na tému prípravy výstavby atletického štadióna vo Svite
n 25. júl - slávnostné uvítanie a prijatie
novonarodených detí
n 26. júl - slávnostné odovzdanie a krst
nového zásahového automobilu hasičom v časti Pod Skalkou
n 27. júl - stretnutie a rozhovor s novou
kronikárkou mesta Jozefou Frankovou
n 28. júl - stretnutie a rokovanie s domovníkmi na Štúrovej ulici k projektu
„Vodozádržné opatrenia“
n 29. júl - riešenie a rokovania na tému
koncepcie Technických služieb Svit
n 5. august - rokovanie s Technickými
službami Svit a hľadanie riešenia v problematike novej povinnosti pre mestá zber gastro odpadu
n 10. august - návšteva Okresného
úradu Poprad spojená so stretnutím
s novým prednostom Dr. Jozefom Bednárom a diskusia k stále pretrvávajúcej
mimoriadnej situácií pri náhradnom
premostení do Lopušnej doliny
n 9. august - účasť na cyklistickej súťaži
Horal Junior
n 10. august - návšteva detí v skautskom tábore pod vedením MUDr. Lenky
Lesnej
n 11. august - prijatie pracovnej návštevy - Ing. Jozefa Dušenka (predsedu
krajskej organizácie hnutia Sme rodina)
a Mariany Šmelkovej (okresnej predsedníčky hnutia Sme rodina)
n 12. august - symbolické otvorenie rekonštruovaného chodníka pre chodcov
a cyklistov pri ceste 1/18
- zasadnutie zástupcov Spločného stavebného úradu a Investičného oddelenia MsÚ Svit k riešeniu problematiky
čiernych a život ohrozujúcich stavieb
n 26. august - prijatie pozvania na Športové hry seniorov Svit pod záštitou JDS
Svit
n 28. august - účasť na krste nových autobusov spoločnosti SAD Poprad
- kladenie vencov pri príležitosti 76. výročia SNP
n 30. august - účasť na otvorení a požehnaní novej Materskej školy sv. Gianny
Berettovej Mollovej
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„Tí, čo sa nepamätajú
na minulosť, sú odsúdení na to,
aby ju znova prežili.“
Notoricky známy citát amerického spisovateľa a filozofa Georga Santayanu v sebe nesie viac pravdy, než by sa nám páčilo. Žiaľ, potvrdzuje to aj
história v mnohých udalostiach.

Posledný augustový piatok sme si vo
Svite pri Pamätníku padlým pietnym
aktom kladenia vencov pri príležitosti
76. výročia Slovenského národného povstania uctili pamiatku tých, ktorí sa zúčastnili, ale aj myšlienok, za ktoré bojovali
a umierali.
Napriek obmedzeniam sa Zväz protifašistických bojovníkov vo Svite, zástupcovia Mesta Svit, členovia Jednoty
dôchodcov Slovenska Svit a hostia spolu
s verejnosťou zišli pri tejto príležitosti.
Vence k Pamätníku padlým hrdinom uložili primátorka mesta Dáša Vosjovičová
za doprovodu prednostu mestského
úradu Jána Hutníka, zástupcovia spoločnosti Tatrasvit-socks, Zväzu protifašistických bojovníkov Svit, politickej strany
Smer - SD, Jednoty dôchodcov Slovenska
a Mládežníckeho parlamentu pri CVČ
Svit. Blok príhovorov a recitácií doprevádzala Dychová hudba Sviťanka a Podtatranskí Alexandrovci. Po pietnom akte sa
hostia zišli na občerstvení pri kolibe.
Hlavný príhovor plný obohacujúcich
historických faktov a postrehov predniesol Ján Perinaj. Pri jeho počúvaní si tí
z nás, ktorí o povstaní vieme iba to málo,
čo ostalo zo školských lavíc a čo nám
nevyfúkol z pamäte čas, uvedomili, aké
skutočné obdobie to bolo a akí skutoční ľudia a osudy v ňom existovali. Že to
nie je len číslo a názov udalosti niekde
v knihách. Ale málo z nás si uvedomuje
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váhu toho, aký veľký vplyv a význam táto
udalosť mala na nasledujúci vývoj a tým
pádom aj život v našej krajine takej, akú
ju poznáme a žijeme v nej dnes...
Aj preto Vám prinášame časť spomínaného príhovoru Jána Perinaja:
„Keď sa dnes zamýšľame nad odhodlaním povstalcov z augusta 1944, môžeme si položiť otázku: z čoho čerpali silu,
odvahu a odhodlanie na otvorený boj
proti nastupujúcej nemeckej okupačnej
armáde, ktorú pozval vtedajší prezident
Jozef Tiso?
Veď riskovali svoje životy. Odpoveďou
je - vývoj v Európe a na Slovensku po
roku 1938, rozpútanie 2. svetovej vojny
v septembri 1939 a jej priebeh, zločinnosť fašistického Nemecka páchaného
na časti vlastného národa, ale hlavne na
iných národoch, na Židoch, rómoch...
Zločiny páchané na zajatcoch a v koncentračných táboroch, ale aj zverstvá páchané nemeckou armádou na dobytých
územiach Ukrajiny, Bieloruska, Ruska,
ale i vo Francúzsku, Juhoslávii, či Grécku, nemohli ostať bez ozveny. Hlásaná
nadradenosť nemeckého národa, túžba
po svetovláde, plánované zotročenie, či
vyhubenie mnohých národov, hlavne
slovanských a po porážke nemeckých
vojsk pri Stalingrade na prelome rokov
1942-1943 viedla k tomu, že naprostá
väčšina vtedajšej slovenskej spoločnosti
a vtedajších predstaviteľov armády slo-

venského štátu (vrátane člena vtedajšej
Tisovej vlády, ministra NO generála Čatloša) si plne uvedomila, že spojenectvo
s Nemeckom je cesta do záhuby.
Toto uvedomenie vyústilo k podstatnému rozmachu ilegálneho odboja
a k vytváraniu ilegálnych partizánskych
skupín s cieľom odstrániť ľudácky režim
na Slovensku a obnoviť ČSR.
Chcem zdôrazniť, že 29. august 1944
nevznikol náhodou, z večera do rána.
Stála za tým náročná ilegálna, organizačná a politická práca. Odbojová činnosť
a vytváranie partizánskych skupín nastalo hneď po napadnutí Sovietskeho zväzu
nemeckou armádou 22. júna 1941. Zlom
v ilegálnom odboji nastal po Vianočnej
dohode z decembra 1943, uzatvorenej
v Bratislave medzi ilegálnym občianskym
blokom (Ursíni, Lettrich, Nosko), komunistickým (Šmidke, Husák, Novomeský)
a pridali sa aj národohospodári (Peter Zaťko) a sociálni demokrati (Ivan Horváth).
Ďalšou významnou udalosťou v prípravách na celonárodné vystúpenie bola
tajná porada predstaviteľov ilegálnych
odbojových zložiek: občianskeho bloku,
komunistického odboja a vojenského
ústredia v júni 1944 na chate pri Čremošnom, neďaleko Turčianskych Teplíc. Tu sa
okrem iného dohodlo:
• Že ilegálna SNR je jediná organizátorka a koordinátorka príprav ozbrojeného
povstania.
• Bol odsúhlasený plán vojenského vysúpenia, ktoré predložilo Vojenské ústredie
na čele s pplk. Golianom. Plán vojenského ústredia počítal s dvoma variantami:
Prvý variant: Keď sa červená armáda
priblíži k východným svahom Karpát,
vtedy poľná armáda obsadí priesmyky
v Karpatoch a tak umožní rýchly prechod
červenej armády na Slovensko. To sa však
nestalo.
Druhý variant: Ak nemecká armáda
začne prekračovať slov. hranice s cieľom
obsadiť a okupovať Slovensko. Žiaľ, musel sa uskutočniť tento, menej výhodný
variant.
Aktivity ilegálneho odboja a partizánskych skupín boli v júni, júli a auguste 1944 hlavne na celom strednom
a východnom Slovensku. Strach a obavy
z ďalšieho vývoja, ale vidiac, že vláde
a prezidentovi sa situácia vymyká z pod
kontroly, preto na pozvanie vtedajšieho prezidenta J. Tisu v noci z 28. na
29. augusta 1944 začala nemecká armáda z Protektorátu (teda z Moravy) prekračovať slovenské hranice v smere Púchov
- Žilina s cieľom obsadiť krajinu. V tom
čase však žiaľ prípravy na národné vystúpenie neboli ešte úplne ukončené.
V ten deň - 29. augusta 1944, večer
o 20.00 h, veliteľ ilegálneho vojenského ústredia pplk. Golián vydal všetkým
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
vojenským posádkam dohodnutý tajný
rozkaz: „Začnite s vysťahovaním!“. Teda,
aby príslušníci armády začali klásť vojenský odpor proti postupujúcej nemeckej
armáde.
Deň 29. august 1944 je v dejinách Slovákov zapísaný ako štátny sviatok - Výročie SNP a právom sa radí medzi najsvetlejšie kapitoly našej novodobej histórie.
Naše povstanie bolo druhé najväčšie
ozbrojené vystúpenie nacistami podrobených národov. SNP bolo v prvom rade
proti okupácii Slovenska nemeckým Wehrmachtom, ale i proti vtedajšej vláde na
čele s Jozefom Tisom, pretože bola ľudácka - fašistická. Povstanie bolo zároveň za
obnovenie ČSR v jej pôvodných hraniciach, ale na nových základoch - rovný
s rovným.
Samotné povstanie vyrástlo z domácich koreňov a preto bolo predovšetkým
slovenskou záležitosťou. Zúčastnili sa ho
skoro všetky vrstvy národa - jednoduchý
ľud, vzdelanci, roľníci, robotníci, podnikatelia, remeselníci, vojaci, žandári, katolíci,
evanjelici, demokrati i komunisti. PRETO
BOLO A JE SNP NÁRODNÉ.
V SNP bojovalo približne 50 000 slovenských vojakov a partizánov a tiež aj
príslušníci 33 národov či národností. Viac
ako 3500 Čechov, viac než 3000 občanov
Sovietskeho zväzu, ale aj Francúzi, Poliaci, Bulhari, Rumuni, Angličania, Maďari,
občania Juhoslávie a antifašistickí Nemci,
ale aj iní. Skoro 10 000 zahraničných bojovníkov mu dalo aj medzinárodný charakter a význam. SNP zaradilo Slovensko
medzi víťazné krajiny 2. svetovej vojny.
V prvých dňoch bojov boli približne
2/3 vtedajšieho územia Slovenska zapojené do tohto zápasu. Povstali a vzdorovali celé 2 mesiace. Zvádzali hrdinské
boje s fašistami, ktorí mali nad povstalcami prevahu ani nie tak do počtu vojakov,
ale hlavne vo vojenskej ťažkej technike
a skúsenostiach. Mnohí povstalci v tomto boji padli. Ďalší, po ústupe do hôr po
28. októbri 1944, boli zajatí, mučení, postrieľaní alebo odvlečení do zajateckých
táborov v Nemecku. Z tých sa mnohí už
nikdy nevrátili.
Odkaz SNP má pre nás - pre súčasnú
generáciu novú dimenziu - nedopusťme prekrúcanie dejín, o ktoré sa usilujú
niektorí jednotlivci, či skupiny. Musíme
zachovávať pamäť národa na povstanie. Musíme chrániť účastníkov SNP
a všetkých protifašistických bojovníkov.
Majme vždy v úcte tých, ktorí bojovali za
našu slobodu, za náš život v mieri. Nedopusťme, aby sa niečo podobné, ako bola
2. svetová vojna a jej dôsledky opakovali.
Česť a sláva SNP, česť a sláva jeho
účastníkom!“
D. Virostko, príhovor: J. Perinaj,
foto: P. Kostka
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Reštaurácia v Dome kultúry opäť ožíva
Už niekoľko týždňov sa tam môžete po
dlhej dobe nielen naobedovať, ale aj stráviť čas príjemným posedením s priateľmi
či rodinou. Alebo si môžete priestor rezervovať na posedenie akéhokoľvek druhu.

Nová reštaurácia ponúka:
n Výber z troch jedál z denného menu za
cenu 4,10 € (vrátane polievky a vody),
n Príjemné a vynovené prostredie,
n Konkrétne jedlo je ideálne si objednať
deň vopred telefonicky, osobne alebo

zaslaním sms na číslo 0903 608 155 (alebo v daný deň do 8.30),
n Využiť služby reštaurácie môžu aj návštevníci, ktorí si jedlo neobjednali vopred
a to výberom z jedál, ktoré sú v danej
chvíli ešte k dispozícii,
n Výdaj obedov od pondelka do piatku
v čase od 11.00 do 13.30 h,
n Platba je možná v hotovosti, platobnou kartou, stravnými lístkami alebo stravovacími kartami.
red

Aktuálne denné menu nájdete vždy na www.svit.sk, alebo www.azzo.sk.
Tel. číslo pre nahlásenia obeda je 0903 608 155, pre plánovanie osláv,
banketov, recepcií, rokovaní a podobne je to: 0903 640 540.

Dva letné Smeťozbery opäť skrášlili okolie
Dve dobrovoľnícke podujatia Lovcov odpadu (iniciátorov OZ Športuj srdcom),
s poradovými číslami 28 a 29 vyzbierali počas letných mesiacov spolu 28 vriec odpadu. Kultivovali tak oblasti Svit - Baba a Važec/Východná - hubársky les. Aktuálnymi najaktívnejšími zberačmi sú: Martin Svočák (26 smeťozberov), Eduard Dindoffer
(21 smeťozberov), Miro Hollý (13 smeťozberov) a Tomáš Kačmarčík (12 smeťozberov). Im, ale aj všetkým ostatným dobrovoľníkom všetka česť a spoločné ďakujeme.
Záujemcovia o zapojenie sa do tejto skvelej iniciatívy sa môžu kedykoľvek prihlásiť
na www.smetozber.sk					
Daniela Virostko
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Denné letné tábory s Centrom
voľného času sú čoraz obľúbenejšie

Počas uplynulých letných prázdnin sme zorganizovali pod vedením Centra voľného času vo Svite denné letné tábory, ktorých sa zúčastnilo celkom 112 detí.
Záujem zo strany rodičov bol veľký,
nakoľko svoje dovolenky museli rodičia
čerpať na strávenie dní so svojimi ratolesťami počas „korona obdobia“, keď boli
školy zatvorené od 16. marca tohto roku.
Nás zase potešili už čiastočne uvoľnené
opatrenia a pustili sme sa s obrovským
nasadením do práce. Naši skvelí animátori, ktorých tím sa skladal z pedagógov
SOŠ polytechnickej J. A. Baťu vo Svite:
Ing. Alice Skokanovej, Mgr. Ľubomíra

Tĺčika, Jozefa Skokana, Ing. Zuzany Skalovej a našich mládežníkov: Robko Valčák,
Klaudia Kitzová, Radka Voščeková, Tamara Sovová a Janka Koreňová. O čistotu
a poriadok podľa predpisov, vrátane opakovanej dezinfekcie priestorov, sa u nás
starala naša vzorná upratovačka pani Klasová. Všetkým patrí veľká vďaka za obetavú a skvelú prácu s deťmi.
Program bol rozdelený do dvoch rôznych oblastí, ktoré boli zamerané na

Letná škola v ZŠ Komenského bol zážitok

Leto býva plné smiechu, zábavy, výletov a oddychu. Oddychu aj od školy.
A stráviť zopár dní v škole aj cez prázdniny bola prinajmenšom zvláštna predstava. Až do tohtoročného augusta. Naša školská brána sa otvorila aj uprostred leta.
A tak sme mali možnosť v týždni od
10. do 15. augusta zažiť letnú školu. Ako
taký detský tábor so svojimi vlastnými žiakmi a učiteľmi. Všetkých 47 detí,
ktoré sa prihlásili, bolo rozdelených do
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troch skupín, kde sa striedalo 13 učiteľov. Program bol pestrý a pripravený na
mieru.
V 1.- 2. ročníku sa z detí na celý týždeň stali malí superhrdinovia, ktorí každý

cyklistiku a športovo-tvorivý charakter.
Cyklistov mali v dvoch skupinách na starosti naši muži animátori. Bolo to veru aj
o veľkej zodpovednosti na cestách. Ich
trasy viedli po blízkom, ale aj vzdialenejšom okolí Svitu. Prešli si rôzne lokality
v okolí Batizoviec, Kvetnice, Gerlachova,
ale aj priehrady na Čiernom Váhu. Nechýbal spoločný výlet so športovo-tvorivou skupinou na východe Slovenska
v Ochtinskej aragonitovej jaskyni a Belianskej jaskyni, ktoré boli plné zaujímavostí. V športovo-tvorivých skupinách
sa deti zabávali prostredníctvom športových hier vo vonkajších aj vnútorných
priestoroch, ale aj rôznorodých tvorivých
činnostiach, kde mohli nechať popustiť
uzdu svojej kreativite a tvorivosti. Počas
týchto táborových turnusov sme tiež
navštívili Pribilinu, Liptovskú Tepličku,
Levoču aj Vysoké Tatry. Vďaka Márii
Zentkovej si deti vyskúšali aj zdravotnú
prípravu. Deti si z týchto táborov odnášali plno skvelých zážitkov, ale aj veľa
vlastnoručne vytvorených pozorností
a darčekov. No najväčšími darčekmi
pre všetkých boli určite nové priateľstvá
detí. Už teraz sa tešíme na budúce leto
s Vami všetkými.
CVČ Svit
foto: Matej Hudák
deň plnili rôzne úlohy zamerané nielen
na vedomosti, ale aj tímovú spoluprácu
a rozvíjanie osobnostných vlastností.
Naučili sa, že byť superhrdinom nie je až
také ľahké, pretože musí byť nielen šikovný, ale tiež sa veľa učí, ochraňuje slabších,
prírodu a má aj záľuby, ktorými si zdokonaľuje svoje superschopnosti.
V 3.- 4. ročníku si deti hravou formou
preopakovali matematiku, našli medzi
sebou pexesového kráľa, zabávali sa pri
hrách s anglickým jazykom, ale tiež rozvíjali šikovnosť nielen pri hľadaní pokladu,
ale aj na spoločnej diskotéke.
Žiaci 5.- 8. ročníka si preskúšali vedomosti v rôznych kvízoch z jazykov, ale aj
sa priučili finančnej gramotnosti. Dôležitou súčasťou boli rôzne ekohry, ktoré sa
hrali v prírode, ale tiež si mohli precvičiť
aj svoju šikovnosť pri prechádzaní cestou odvahy a vytváraní lesných strážcov.
Nakoniec si všetci spoločne užili čas pri
opekačke a svoje zdatnosti využili aj pri
zdolávaní lezeckej steny v Poprade.
Všetci sme sa uprostred týždňa stretli
na bicykloch a kolobežkách pri otváraní
nového cyklochodníka a potom sme si
pochutnali na tej najlepšej zmrzline.
Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom,
ktorí sa našej letnej školy zúčastnili. Najlepšie na celom týždni bolo to, že sme
mohli spolu stráviť čas, zabaviť sa a popritom sa niečo nové naučiť.
Mgr. Simona Krzysiek
foto: Peter Kostka
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE

Viete, aké povinnosti má organizátor
akéhokoľvek verejného podujatia?
Každý usporiadateľ kultúrnych a športových podujatí na území mesta Svit je povinný splniť si oznamovaciu povinnosť, vyplývajúcu zo zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach a zo zákona 1/2014 Z.z. o
organizovaní verejných športových podujatí. Za nesplnenie tejto povinnosti môže byť podujatie zakázané alebo
usporiadateľovi uložená pokuta. Zároveň je každý usporiadateľ povinný zabezpečiť dodržanie všetkých epidemiologických a hygienických nariadení platných v čase konania podujatia a zároveň je zodpovedný za ich dodržanie a zabezpečenie z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu.
n Usporiadateľ verejného kultúrneho
podujatia na území mesta Svit je povinný
písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie mestu Svit najneskôr 7 dní pred konaním podujatia.
n Usporiadateľ verejného športového
podujatia je povinný písomne oznámiť
zámer usporiadať podujatie mestu Svit
najneskôr:
l 10 dní pred podujatím,
l 15 dní pred podujatím, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie,
l 30 dní pred podujatím, ak sa má
podujatie konať mimo športového zariadenia.
Oznamovacej povinnosti podliehajú
aj zhromaždenia usporiadané podľa zákona č. 84/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov o zhromažďovacom práve,
ktorých konanie je zvolávateľ povinný
oznámiť na predpísanom tlačive s výnimkou:
n zhromaždení usporadúvaných právnickými osobami prístupných len ich
členom alebo pracovníkom a menovite
pozvaným hosťom,
n zhromaždení usporadúvaných cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami
v kostole alebo v inej modlitebni, procesií, pútí a iných sprievodov a zhromaždení slúžiacich na prejavy náboženského
vyznania,
n zhromaždení konaných v obydliach
občanov,
n zhromaždení menovite pozvaných
osôb v uzavretých priestoroch.

Čo, ako a kde nahlasovať
n Usporiadateľ verejného kultúrneho
podujatia je povinný riadiť sa zákonom
SNR č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
n Organizátor verejného športového
podujatia je povinný riadiť sa zákonom
č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných
športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
n Organizátor verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí je povinný ohlásiť takéto podujatie
v zmysle zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších
predpisov.
ROČNÍK XIX. - SEPTEMBER 2020

Usporiadateľ kultúrnych a verejných
telovýchovných športových a turistických podujatí na území mesta Svit je povinný písomne oznámiť miestnemu úradu zámer usporiadať podujatia najneskôr
7 dní pred jeho konaním.
Ak po ohlásení nastanú zmeny, treba ich oznámiť bezodkladne. Mesto má
právo zakázať podujatie v prípade, ak by
účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo by podujatie ohrozovalo verejnú dopravu alebo
zásobovanie.

Oznámenie môžete podať:
n písomnou formou na adresu: Mestský
úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21
Svit, Referát kultúry a športu

Čo potrebujete: Vyplnené tlačivo
a) dokument - Tlačivo - Svit - Oznámenie
o konaní verejného kultúrneho podujatia,
alebo
b) dokument - Tlačivo - Svit - Oznámenie
o organizovaní verejného športového
podujatia.
Oba tlačivá nájdete na stránke www.
svit.sk/obcan/ziadosti-tlaciva-poplatky/
alebo si ho môžete osobne vyzdvihnúť
na mestskom úrade, 1. poschodie, Referát kultúry, č. dverí 116
Usporiadateľ prinesie vyplnené oznámenie osobne do podateľne mestského
úradu, alebo ho zašle poštou. Pozor, nie
e-mailom!

Kedy vybavíte:
Počas stránkových hodín MsÚ, alebo
zaslaním poštou na uvedenú adresu.

Kde vybavíte:
Podateľňa Mestského úradu Svit, prízemie, vo vestibule.

Povinnosti usporiadateľa:
Usporiadateľ je povinný dodržiavať
vyhlášky a zákony SR:
n zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v platnom znení,
n zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
n zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v platnom znení,

n zákon č. 51/1998 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
v platnom znení,
n zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov
a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v platnom znení,
n vyhlášku Ministerstva zdravotníctva
SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku
a vibrácií v životnom prostredí,
n ďalšie všeobecne záväzné právne
predpisy,
n všeobecne záväzné nariadenia mesta
Svit. 				
red

Môj letný zážitok
Bol pekný letný deň, kráčala som smerom k studničke, keď oproti mne išli dvaja
mladíci, vek možno 18. Na chodníku som
sa im vyhla a napodiv, pozdravili mi „dobrý deň.“ Odzdravila som a šla ďalej. Bola
som milo prekvapená a rozmýšľala som,
že azda ma poznajú.
Potom ma napadlo, že sa ich opýtam
kto sú, lebo nestáva sa často, aby staršieho človeka pozdravili mladí ľudia. Otočila
som sa a zavolala na nich. Zastali a ja som
sa opýtala, či sa poznáme. Odpovedali, že
nie. Zostala som v nemom úžase.
„A prečo ste sa mi teda pozdravili?“
Odpovedali: „Lebo sa to patrí.“
Tak som s nimi zaviedla milý rozhovor
a pochválila som ich, že sú slušne vychovaní. Povedali mi, že sú absolventi stredných škôl. A to hlavné, pýtala som sa na
ich mená. Jeden bol Dominik zo Svitu
a ten druhý sa volá Adam, je z Popradu
a je vnuk tunajších občanov.
Dlho sme sa rozprávali o životných
hodnotách a iných aktuálnych veciach.
Udivovali ma tým, akí boli vyspelí na svoj
vek. Veľmi som sa potešila skutočnosti, že
aj keď naša mládež je už odchovaná na
moderných technológiach, majú niektorí
aj zdravý úsudok a že hádam sa nemusíme až tak báť o ich zaradení do života.
Rodiny, ktoré vychovali takých slušných
synov, môžu byť hrdí! Dúfam, že sa potešia, keď toto budú čítať.
Pozorovateľka Blanka
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Prešovský kraj napreduje v sčítaní domov a bytov

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania - projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV
A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Najviac sčítaných obcí má v rámci republiky Prešovský kraj, kde je do štatistického zisťovania zapojených najviac samospráv.
Do sčítania domov a bytov sú zapojené všetky obce SR v celkovom počte
2 927. K 31. júlu 2020 bolo sčítaných
20, 6 % bytov na Slovensku.
V Prešovskom kraji je do sčítania zapojených 665 obcí, pričom 23 z nich má
štatút mesta. Hoci ide o kraj s najvyšším
počtom obcí, za prvé mesiace sčítali už
okolo15 %.
V rámci Slovenska už máme 13 obcí,
ktoré sčítali byty úplne. Najviac ich je
v Prešovskom kraji.
Ako uviedol Ing. Ján Cuper, riaditeľ
pracoviska ŠÚ SR v Prešove: „Niektoré
obce už v systéme pracujú a zapisujú
údaje, iné si pripravujú podklady, iné
majú sčítanie ukončené. V Prešovskom
kraji je 5 obcí, ktoré byty a domy na svojom území už sčítali.”
Prvá fáza SODB 2021 je realizovaná
v spolupráci so samosprávami, zameraná
na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce
a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne
a prvýkrát elektronicky zaznamenajú
údaje približne o troch miliónoch bytov
na Slovensku. Samotné sčítanie domov
a bytov sa realizuje do 12. 2. 2021. Po
tomto termíne nastáva druhá fáza projektu, sčítanie obyvateľov.
„Sčítanie prebieha v súčinnosti s obcami a priebežne riešime otázky, ktoré
vznikajú. Môžem konštatovať, že aj napriek letu, sčítanie prebieha kontinuálne a obce naplno pracujú. Pre projekt je
podstatné, aby boli všetky údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania
t.j. k 1. 1. 2021,“ zdôraznila Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR.

Časový harmonogram sčítania
1. fáza projektu - Sčítanie domov a bytov v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

2. fáza projektu - Sčítanie obyvateľov
v období od 15. februára 2021 do
31. marca 2021.
Na Slovensku sa doteraz uskutočňovalo tradičné sčítanie. V roku 2021 bude
ako integrované sčítanie. V čom je základný rozdiel?
Ten je v tom, že sa budú využívať
okrem údajov od obyvateľov aj údaje
z rôznych zdrojov (administratívnych
údajov). Obyvatelia sa na sčítaní domov a bytov nebudú zúčastňovať.
Sčítanie domov a bytov sa už začalo
1. 6. 2020 a trvá do 12. februára 2021.
Sčítanie je jedinečné svojou online elektronickou formou v prvej aj druhej fáze.
Na oboch fázach veľmi úzko spolupracujeme so samosprávou.
Sčítanie domov a bytov sa koná podľa nového konceptu, teda bez účasti
obyvateľov?
Áno, ide o elektronické sčítanie, ktoré realizuje samospráva. Pred začiatkom
sčítania Štatistický úrad SR pripravil podklady a predvyplnil obciam existujúce
údaje, určených zamestnancov obcí sme
zaškolili a majú k dispozícii videá, dokumenty a školiace materiály. S údajmi teda
v obciach pracujú výlučne zaškolené osoby, ktoré majú prístup do systému. Tým,
že bola mimoriadna situácia z dôvodu
COVID-19, pristúpili sme k e-learningovej
forme školenia a vyškolili sme v krátkom
čase 5 313 osôb. Do elektronického systému sčítania sa nám k dnešnému dňu
zapojili všetky obce.
Aké informácie prinesie sčítanie domov a bytov?
n Zistíme, koľko bytov a domov na Slovensku pribudlo.
n Získame prehľad o formách vlastníctva
bytov.

Značenie psov mikročipom

je povinné

Mesto Svit upozorňuje majiteľov psov na povinnosť
mať označeného psa mikročipom, ktorá vyplýva zo zákona
č. 39/2007 Z.z. Majiteľ psa narodeného pred 1. septembrom
2018 mal povinnosť označiť psa mikročipom najneskôr do
31. novembra 2019. Psi narodení od 1. septembra 2018 musia byť označení do 12 týždňov veku alebo pred zmenou
vlastníka. Označenie - „čipovanie“ zabezpečujú veterinárni
lekári a poplatok je maximálne 10,- €. Žiadame majiteľov
psov, ktorí nemajú psa označeného mikročipom, aby tak
urobili čo najskôr.
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n Budeme vedieť počty a podiely neobývaných bytov v regiónoch.
n Zistíme, ako Slováci bývajú, či preferujú za poslednú dekádu menšie byty, alebo naďalej väčšie a ako sa táto preferencia líši podľa regiónov.
n Nadobudneme nové podrobnejšie informácie o obnove budov z pohľadu obvodového plášťa, strechy a okien.
n Dozvieme sa, koľko podlažné domy
u nás prevládajú.
n Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn
a kanalizáciu.
n Získame prehľad o zdrojoch tepla, aj
to, či centrálne zásobovanie teplom víťazí
nad potrebou vlastného kúrenia.
Ako napríklad môže Slovensko využiť údaje so sčítania?
n Na plánovanie novej infraštruktúry
a budovanie ciest.
n Na plánovanie budovania nových materských škôl, predškolských zariadení
a základných škôl.
n Na plánovanie zriadenia nových stacionárov pre dôchodcov.
n Na plánovanie budovania nájomných
bytov a ich reálnu potrebu v konkrétnych
regiónoch SR.
SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových
a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa
pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Na Slovensku má
viac ako 100-ročnú tradíciu. V EÚ sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Základné výsledky
SODB 2021 budú zverejnené do konca
roku 2022 a výsledky pre medzinárodné
porovnania EÚ krajín najneskôr do konca
roku 2024. Informácie k SODB nájdete na
adrese www.scitanie.sk.
Podmienky upravuje osobitný zákon
č. 223/2019.
red

Chcete, aby Vám už naozaj nič neušlo?
Práve pre vás je určená naša bezplatná mobilná aplikácia

V OBRAZE

Nainštalujte si ju hneď prostredníctvom týchto QR kódov:

android

iOS
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Stavebné práce mali byť ukončené
29. apríla 2020! A ako to všetko prebiehalo?
Od júla 2019, kedy sa začali práce realizovať (t.z. začalo sa s odkrývaním strešnej
krytiny), bola budova vytopená päťkrát!
Nie mapy na strope, ale kompletne cez

ktoré nám poskytol Chemosvit, a.s., Svit.
Obidvom spoločnostiam patrí naše
ĎAKUJEME!
Kvôli vode sme mali odstavené 4. nadzemné podlažie celý školský rok. Opadávala poškodená omietka, zdúvali sa
zatečené podlahy.

kedy mali nastúpiť pedagogickí zamestnanci, neboli ešte realizované nasledovné práce:
- výmena a vysprávka 70 ks okien,
- ukončenie a vysprávka vzduchotechniky v 16 triedach,
- realizácia prác na ústrednom kúrení,
- vyvložkovanie strešných zvodov,
- ukončenie zateplenia a obkladu budovy
- dokončenie odkvapového chodníka
okolo celej budovy (zrealizovaná je len
západná strana).
To všetko 4 mesiace po plánovanom
ukončení stavby. So súhlasom zriaďovateľa sme posunuli začiatok školského
roka.
Od 24. augusta sme si teda vysúkali rukávy a pustili sa do práce. Učitelia, majstri
odborného výcviku, pani upratovačky
a pán školník. Všetci spomínaní urobili
kusisko práce - za stavebnú firmu! Maľovali, kládli podlahy, robili výspravky a nekonečne veľakrát všetko umývali.
Podľa doloženej fotodokumentácie
máte možnosť posúdiť výsledok ich práce.
Ja sa skláňam nad pracovitosťou našich ľudí, nad ochotou a nadšením opravovať rozbité priestory, nad silou nášho
kolektívu. Ľudkovia moji, ja Vám ĎAKUJEM!!!
Za to, čo ste dokázali vytvoriť, za Váš
entuziazmus pracovať za niekoho, kto
poškodil aj to, čo nemusel.
Za to, že sme úžasný kolektív, ktorý
ťahá za jeden koniec povrazu. Viem, že
firma ešte nepovedala konečné „zbo-

všetky 4 poschodia. Technické služby
mesta Svit nám poskytli 35 kontajnerov,
z ktorých sme nestíhali vylievať vodu.
Žiaci a zamestnanci sťahovali techniku na
nižšie poschodia, chránili zariadenia a nábytok školy. Všetko sme zakrývali fóliami,

Na spôsobené škody sme upozorňovali objednávateľa - PSK, aj realizátora
- spomínanú firmu. Sľuby zneli „Vydržte,
nový školský rok začnete v novom...“. My
sme vydržali, ale nový školský rok v novom nezačíname. K 24. augustu 2020,

hom“, hoci by sme si to všetci želali. Ale
povedzme si, že nás nezastavil COVID-19,
nezastaví nás ani „Euroštukonz“!
A ešte raz všetkým VEĽKÁ VĎAKA.
RNDr. Eva Nebusová
riaditeľka SOŠP J. A. Baťu vo Svite

SPŠ J. A. Baťu:
Tak už aj my začíname...
7.9.2020. Do budovy SOŠ polytechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite po
prázdninách konečne prichádzajú žiaci. Nie, neskorší nástup nespôsobil
COVID-19. Spôsobil ho prístup firmy „Euroštokonz.“ Bratislava k plneniu
realizácie stavby „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ vo Svite“.

ROČNÍK XIX. - SEPTEMBER 2020
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Nový školský rok
je výzvou pre nás všetkých
Stojíme na začiatku nového školského roka. Už teraz vieme, že sa bude
od ostatných výrazne odlišovať. Postupne si zvykáme na to, že všetko, čo
sme doteraz považovali za samozrejmosť, sa mení. Dokonca aj tohtoročné
letné prázdniny mali úplne iný nádych.
Po období oddychu však prichádza návrat do školy. Pre mnohých žiakov sa školské dobrodružstvo začína po veľmi dlhej
prestávke. Čaká nás veľa práce, ale taktiež
množstvo nových zážitkov a projektov. Nebude to ľahké, ale spoločnými silami všetko
určite zvládneme. Tento školský rok je pre
našu školu rokom výziev a projektov. Teší

nás, že naša škola sa v náročnom výbere dostala medzi školy so schváleným projektom
Erasmus+. Sme koordinátorom projektu
s názvom BeGifted (Byť talentovaný). Čaká
na nás jedinečná príležitosť nadviazať nové
priateľstvá so študentami z Turecka, Talianska, Španielska, Rumunska a Bulharska. Naši
žiaci stoja pred náročnými úlohami - zapo-

Nová
materská škola
bola slávnostne
otvorená a posvätená
V nedeľu 30. augusta sa stretli nielen iniciátori zrealizovanej myšlienky vybudovať vo Svite cirkevnú materskú školu, ktorá nesie názov
MŠ sv. Gianny Berettovej Mollovej, ale aj mnohí priaznivci tohto diela, a tí,
ktorí doň vložili svoj osobný vklad a srdce.
Slávnosť sa začala sv. omšou o 10.30 h
vo farskom kostole, ktorej hlavným celebrantom bol Mons. Štefan Sečka. V príhovore podotkol, ako sám zapochyboval,
že sa dielo zrealizuje. Povzbudil k dôvere,
ktorá nám často chýba najmä pri realizovaní dobra.
Po skončení bohoslužby sa takmer všetci zúčastnení presunuli do priestorov materskej školy, kde o. bp. Štefan Sečka tieto
priestory posvätil. Riaditeľ Spišskej katolíckej charity Pavol Vilček v krátkom príhovore
načrel do histórie, začiatku projektovania

10

materskej školy a poďakoval hlavným iniciátorom diela.
Všetci pozvaní hostia mohli pri chutnom
občerstvení zdieľať radosť a vzájomne sa
medzi sebou porozprávať. Materská škola
sv. Gianny je pôdou pre novú generáciu,
v ktorej sa budú pestovať semienka detských sŕdc. Je miestom v tomto meste, kde
môže každý nájsť slobodu vierovyznania.
Je otvorená pre všetkých, ktorí chcú zakúsiť
harmóniu ľudských vzťahov, porozumenie
a spoznať to, čo je očiam neviditeľné. Tak,
ako sv. Gianna dala prednosť životu dieťa-

jiť sa do tvorby loga, oboznámiť zahraničných kamarátov so štúdiom na Slovensku,
spracovať a zaujímavo podať informácie o
našom meste i krajine. Predstaviť talentovaných žiakov školy. Tento úžasný projekt preverí nielen kreativitu, ale aj tímového ducha
našich žiakov.
V školskom roku 2020/2021 sme
úspešne zaradení do projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov. Pre
školu to znamená prítomnosť inkluzívneho tímu zloženého zo školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa
a pedagogického asistenta. Tím poskytne oveľa lepšie príležitosti vo vzdelávaní
žiakom so špecifikami a zároveň skvalitní
vzdelávanie aj ostatných žiakov našej školy.
Sme presvedčení, že všetci oceníme pomoc
inkluzívneho tímu vo vyučovacom procese,
vytváraní podnetného prostredia a dobrej
atmosféry na našej škole.
Pevne veríme, že v školskom roku
2020/2021 sa budú môcť žiaci zúčastniť aj
všetkých naplánovaných súťaží a vrátime sa
k školským aktivitám, ktoré sme si obľúbili.
Do nasledujúceho obdobia prajem
žiakom i učiteľom veľa tvorivých síl, odhodlanie prekonávať prekážky a radosť
z úspechu i z každého dňa, ktorý budeme
môcť spoločne prežiť v škole.
Ing. Elena Berezovskijová,
riaditeľka Spojenej školy Mierová, Svit
ťa pred svojím vlastným životom, túžime aj
my, aby sme sa naučili žiť v úcte jeden vedľa
druhého.
Tomuto dielu predchádzali mnohé ťažké
skúšky, ktoré veríme, že ho viac upevnili. Ďakujeme rodičom, ktorí boli ochotní pomôcť
pri upratovaní, maľovaní, a rôznych iných
prácach. Sme tu pre obyvateľov mesta Svit.
Chceme napomôcť k výchove a vzdelávaniu v spolupráci s rodičmi. Sme radi, že nás
svojou prítomnosťou na slávnosti poctila
pani primátorka Dáša Vojsovičová. Tešíme
sa na vzájomnú spoluprácu. Nech nikdy nevyhasne nádej v dobro v našich životoch,
aj keď ho už často okolo nás necítime. Veríme, že sa budeme vzájomne povzbudzovať
v konaní dobra a v jeho víťazstvo.
Bc. Anna Špircová - s. Faustína
riaditeľka MŠ sv. Gianny
pozn. redakcie:
Gianna Berettová Mollová (* 4. 10. 1922, Magenta, Taliansko – † 28. 4. 1962, Monza, Taliansko) bola talianska pediatrička, aktivistka
Katolíckej akcie a matka štyroch detí. Po tom,
čo jej lekári v tehotenstve diagnostikovali
myóm maternice odmietla liečbu ktorej nevyhnutnou súčasťou bol potrat a dieťa donosila, hoci bola varovaná, že to bude s najväčšou pravdepodobnosťou znamenať jej smrť.
Zomrela týždeň po tom, čo porodila svoje
štvrte dieťa, Giannu Emanuelu. Blahorečená
bola pápežom Jánom Pavlom II. 24. 4. 1994
a následne ju pápež 16. 5. 2004 vyhlásil
za svätú. 		
(zdroj: wikipédia)
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Aktivity ZUŠ Mierová neutíchli
ani počas letných prázdnin
Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sme začiatkom júna vykročili s radosťou zrealizovať aktivity a verejné koncerty, ktoré dovtedy
nebolo možné uskutočniť. Žiaci umeleckej školy Mierová spolu so svojimi
učiteľmi pracovali aj v čase prázdnin.
Už 15. júna sme v Mestskej knižnici
inštalovali výstavu výtvarných prác žiakov výtvarného odboru, kde si návštevníci mohli prezrieť práce žiakov, absolventov a taktiež ukážku prác dospelých,
tvorených počas celého školského roka.
Začiatok júla bol sprevádzaný aj milými
stretnutiami žiakov so svojimi učiteľmi,
pričom vznikali aj nové audio a video nahrávky naštudovaných skladieb. Neskôr,

júla patrila účasti žiakov na prázdninovom festivale poriadanom Rodinným
centrom Ako doma. Všetkým zúčastneným predviedli svoje umenie v hre na
klavíri Adam Vilím z triedy pani učiteľky
Gnebusovej (F. Chopin) a Sebastián Buch
z triedy Petra Čapó (J. S. Bach, A. Skriabin). Vo štvrtok, 9. júla, sme zažili nádhernú atmosféru na „Koncerte vďaky“ v kostole sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci,
na ktorom vystúpil vynikajúci husľový
orchester Tereza a jej deti pod vedením
Terézie Novotnej a spoluúčinkovali taktiež žiaci a pedagógovia Spojenej školy
Mierová vo Svite. Odzneli diela velikánov
hudby od baroka až po súčasnosť pre
organ, klavír a orchester. Do posledného
detailu prepracovaná dramaturgia, skvelé výkony účinkujúcich a žiakov zanechali
v prítomných poslucháčoch nezabudnuteľné zážitky.

ná autorská tvorba žiakov s hudbou,
ktorá celú minimalistickú divadelnú hru
dejovo posúvala. O miere bohatého talentu žiakov našej umeleckej školy niet
pochýb. Svedčí o tom aj účasť klaviristu
Sebastiána Bucha z triedy Petra Čapó na
23. ročníku medzinárodných interpretačných kurzov v hre na klavíri v Komárne
za účasti významných medzinárodných
pedagógov a umelcov. Sebastián pracoval od 23. júla do 2. augusta v klavírnej
triede Mgr. art. Zuzany Čižmarovičovej,
pedagogičky Konzervatória v Bratislave.
Týždenné snaženie mladých nadaných
umelcov vyvrcholilo koncertom, na
ktorom Sebastián bravúrne zahral technicky náročnú skladbu slovenského skladateľa J. Nepomuka Hummela Rondeau
Favori op.11. Blahoželáme Sebastiánovi
a prajeme množstvo ďalších úspechov
v umeleckom vzdelávaní a napredovaní
v hre na klavíri. V novembri sa pripravujeme na koncert pri príležitosti 75. výročia
založenia ZUŠ v Českej Třebovej a chystáme množstvo ďalších zaujímavých školských a verejných aktivít vo Svite aj mimo
neho.
Pozývame všetkých mladých aj starších nadaných umelcov, aby sa pripojili
k veľkej umeleckej rodine ZUŠ Mierová,
rozvinuli a obohatili svoj umelecký talent
pod vedením skúsených pedagógov. Stačí nás navštíviť a informovať sa. Tešíme sa
na vás. 			
ZUŠ Mierová

Umelecké leto nebolo len
hudobné, ale aj poetické
3. júla sme sa v koncertnej sále ZUŠ Štefánikova v Poprade zúčastnili hodnotného koncertu husľového orchestra Tereza
a jej deti, v ktorom hrajú aj mladí nadaní
umelci z umeleckej školy Mierová Svit
pod vedením pani učiteľky Terézie Novotnej. Bolo to skutočné pohladenie pre
umeleckú dušu, pretože všetci účinkujúci
podali obdivuhodné výkony. Sobota 4.
ROČNÍK XIX. - SEPTEMBER 2020

Žiaci literárno-dramatického odboru
ZUŠ Mierová pod vedením pani učiteľky
Eriky Jašovej a hostí pracovali aj cez leto
na druhej, tentokrát sobotnej chvíľke
poézie. V sobotu 22. augusta sme si vychutnali druhý poetický večer „Štvorec
prázdna sa zospodu škeril“... Malý pohľad na jednu rodinu avšak veľmi pravdivý, dojímavý a hlboký, s výbornými
hereckými výkonmi diel slovenských,
cudzokrajných autorov a zaznela aj vlast-

Fazuľa až do nebies
Aj takúto vysokú fazuľu - švábovku vypestoval záhradkár záhradkárskej osady
Štokava 1 Ján Perinaj. Oporné palice majú
dĺžku 3,6 m, ale aj tak sú na vzrast fazule
krátke. Tešíme sa na dobrú úrodu.
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Svit sa pridáva do siete
podporovateľov elektromobility
V závere júla došlo k podpisu dokumentov, ktoré umožnia spustenie
prevádzky prvej, už funkčnej nabíjacej stanice pre elektromobily vo
Svite pri budove pošty. Ide o samostatne stojace, verejne prístupné
zariadenie, na ktoré sa súčasne môžu napojiť dva elektromobily.
Realizátor výstavby 23. júla symbolicky odovzdal prístroj primátorke
mesta Dáši Vojsovičovej a prednosto-

vi mestského úradu Jánovi Hutníkovi.
Mesto bolo úspešné v žiadosti o dotáciu od Ministerstva hospodárstva SR

Jednota dôchodcov
už tiež obnovila svoje aktivity
Aj my - seniori z JDS vo Svite, sme sa po dlhšej dobe, štvormesačnej prestávke, snažili aspoň čiastočne obnoviť svoju činnosť. Snažili sme sa organizovať
si podujatia, ktoré boli situované prevažne vonku na čerstvom vzduchu.
V júni za krásneho slnečného počasie
sme si naplánovali stretnutie pri studničke v spolupráci s Centrom voľného času
a členmi Mládežníckeho parlamentu.
Tohto stretnutia sa zúčastnilo 56 seniorov.
Rozdelili sme sa do skupín a pustili sa do
lesa cestou na Smolník, kde sme si preverili svoju fyzickú zdatnosť spolu s mládežníkmi. Po prechádzke nás čakala príjemná
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hudba s pani harmonikárkou a chutná
fazuľovica, ktorú nám pripravili naši členovia. Tí, ktorí nemohli ísť s nami do kopca, si zahrali hru petang. V závere júna sa
tridsať z nás zúčastnilo liečebno-relaxačného pobytu v Hokovciach.
V auguste sme zorganizovali II. ročník športových hier seniorov mesta Svit.
Naše pozvanie prijala aj primátorka Dáša

v sume 5000 €, pričom výška spoluúčasti
je 812 €. Samotná realizácia trvala od
apríla tohto roku, avšak administratívne
procesy súvisiace s ňou prebiehali už od
septembra uplynulého roka.
Nabíjacia stanica poskytne oba štandardné platobné spôsoby a to tzv. adhoc payment - umožňujúci platbu za
službu aj neregistrovaným zákazníkom
a tzv. Membershippayment - platbu pre
registrovaných zákazníkov poskytovateľa služby cez Wallb e-Cloud. V blízkej
budúcnosti bude priestor okolo stanice
doplnený o dopravné značenie a vyhradené parkovanie a čoskoro budú môcť
prví „elektromobilisti“ využiť služby tohto zariadenia.
„Teší ma, že sa aj Svit zaradí
k miestam, ktoré podporujú rozvoj
elektromobility, ktorá je určite aktuálne trendom a pravdepodobne budúcnosťou dopravy. Všetci si prajeme, aby
bolo naše mesto moderné a pokrokové
vo všetkých oblastiach a toto je jedna
z vecí, ktoré k tomu určite prispejú.
Denne sledujeme aktuálne možnosti,
z ktorých sa dá získať podpora na akékoľvek projekty, ktoré môžu byť pre
mesto prínosom a samozrejme sa do
nich aj zapájame a žiadame. Aj toto bola
jedna z tých úspešných, čo ma teší ešte
viac.“ Dodala primátorka Dáša Vojsovičová. 		
Daniela Virostko
Vojsovičová, ale aj hostia z Betliara, ktorí
sa zapojili do našich disciplín. Na začiatku
sme si dali rozcvičku pod vedením pani
učiteľky Krišandovej zo SOŠ J. A. Baťu
a potom nás čakali rôzne športové súťaže, ktorých sa zúčastnilo 52 súťažiacich.
V prestávkach medzi disciplínami nám
predstavili svoju činnosť členky Červeného kríža vo Svite, ale aj obsluhu resuscitačného prístroja členovia Mestskej
polície. Nechýbala ani bohatá tombola,
ktorú nám pomohli zabezpečiť sponzori:
BK Iskra, ŠK Horal a Kooperatíva, ktorým
touto cestou srdečne ďakujeme.
Poslednou akciou, ktorej sme sa zúčastnili bolo stretnutie s členmi ZO JDS v obci
Betliar. 14 seniorov a 2 zástupkyne z CVČ
spolu navštívili chatovú oblasť v Betliari,
kde nás privítali členovia spolu so starostom a jeho zástupkyňou. Tu sme zotrvali
pri vatre v príjemnom rozhovore, harmonike, veselých piesňach a výbornom
guláši, ktorí sme si spolu pripravili. Ďalší
deň nás domáci sprevádzali po prírode
v okolí kaštieľa, miestnych kostoloch, starej stanici ŽSR, aj miestnej zvernici. Príjemné stretnutie sme zakončili spoločne
stráveným obedom v Betliari. Počasie nám
prialo úžasne a my sme odchádzali domov plní nádherných zážitkov a spoločne
príjemne strávených chvíľ. Veríme, že sa
čoskoro uvidíme znovu. 		
ZO JDS SVIT
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Kto má nárok na pandemickú PN
po 1. septembri a ako ju vybaviť?

Od 1. 9. 2020 je na deti - školákov možné čerpať pandemické ošetrovné len ak:
n dieťaťu bude nariadená karanténa alebo izolácia,
n fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará,
ochorela alebo jej bola nariadená karanténa alebo izolácia, alebo bola prijatá do
ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať,
n samozrejme pokiaľ by došlo k individuálnemu rozhodnutiu o uzatvorení školy, ktorú dieťa navštevuje, rozhodnutím
zriaďovateľa, resp. riaditeľa školy alebo
rozhodnutím ministerstva školstva, pre
rodiča to bude dôvod na čerpanie pandemického ošetrovného.

Nárok na pandemické nemocenské
(PN) po 1. septembri má poistenec, ktorý
je počas krízovej situácie uznaný dočasne práceneschopným z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo
izolácie. Keďže krízová, resp. mimoriadna
situácia sa neskončila a naďalej trvá, platia podobné pravidlá, ako v uplynulých
mesiacoch pandémie.
Nárok na pandemickú PN má každý
nemocensky poistený poistenec, čiže
zamestnanec, SZČO alebo dobrovoľne
poistená osoba, ktorým ošetrujúci lekár
potvrdil dočasnú pracovnú neschopnosť
z dôvodu karantény alebo izolácie.
Ak sa poistenec vracia z rizikových
krajín, je povinný absolvovať 10-dňovú
domácu izoláciu. Aby získal dávku od
Sociálnej poisťovne, musí postupovať
nasledovne:
n Vyplní formulár a registruje sa na webovej stránke https://korona.gov.sk/
ehranica.
n Kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára
telefonicky alebo e-mailom, a ten vystaví
potvrdenie o dočasnej PN z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie.
Doklady s telefónnym číslom poistenca lekár zašle Sociálnej poisťovni (preto
je potrebné, aby poistenec svoje telefóne
číslo iniciatívne nahlásil lekárovi).
Sociálna poisťovňa kontaktuje poistenca v karanténe a telefonicky s ním spíše žiadosť.

V prípade, že poistenec neodovzdal
telefónne číslo lekárovi, musí pobočku
Sociálnej poisťovne kontaktovať sám.
Zamestnanec by mal bezodkladne
kontaktovať aj zamestnávateľa a informovať ho o tom, že je v karanténe.
Ak poistencovi nárok na nemocenské
vznikne, začne Sociálna poisťovňa vyplácať PN od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla pre
karanténu alebo izoláciu.

n 4. júl. Tesne po polnoci MsP prijala
telefonické oznámenie o šarvátke pri
jednej z miestnych predajní potravín. Na
mieste boli zistené dve osoby mužského
pohlavia, medzi ktorými došlo ku konfliktu. Na miesto sa dostavila aj hliadka
OO PZ Svit, ktorá vec ďalej realizovala.

Mestská polícia Svit informuje

n 16. júl. Vo večerných hodinách hliadka prijala oznámenie od občana, ktorý
uviedol, že v blízkosti jeho dvora sa nachádza pes väčšieho vzrastu. Po príchode
na miesto bol pes odchytený a následne
zistený majiteľ psa. Keďže majiteľ psa
nezabezpečil svojho psa proti voľnému pohybu v uliciach mesta, dopustil
sa priestupku podľa zákona č. 372/1990
a taktiež porušil VZN č. 8/2018. Priestupok bol následne vyriešený (podľa §84
ods. 1 zákona SNR č. 372/1990).
n 9. august. Hliadka MsP bola požiadaná
hliadkou OO PZ Svit o asistenciu pri preverovaní oznámenia, podľa ktorého mala
oznamovateľka spozorovať pri svojom
dome muža s mačetou. MsP po príchode
na miesto prekontrolovala okolie a spozorovala muža, ktorý oblečením zodpovedal
ROČNÍK XIX. - SEPTEMBER 2020

Ako je to s pandemickou OČR? U školákov nárok zanikol, pokračovať môžu len
s lekárskym potvrdením:

ŽIACI ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Vzhľadom na to, že školy sú od 1. septembra 2020 v prevádzke, dochádzka
na vyučovanie je od tohto dátumu pre
žiakov povinná. Rodičia školákov teda
už nemajú možnosť neprejaviť záujem
o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v škole
z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa. Inými
slovami, od 1. 9. 2020 sa rodič už nemôže
sám rozhodnúť nechať doma svoje dieťa
- školáka, z obavy o jeho zdravie.
Dôsledkom je ukončenie možnosti
čerpať tzv. pandemické ošetrovné na
deti - školákov, do dovŕšenia jedenástich
rokov veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom,
z dôvodu uzavretia škôl.

popisu a identifikovala ho. Keďže muž mal
na viditeľnom mieste na tele umiestnené
chladné zbrane, konkrétne dýku a mačetu, dopustil sa priestupku proti verejnému
poriadku podľa zákona č. 372/1990. Udalosť bola následne riešená hliadkou MsP
podľa zákona.
n 13. august. Hliadka zistila pomocou
kamerového systému poškodené motorové vozidlo na Štúrovej ul. Po príchode
na miesto zistila od vodiča, že na motorovom vozidle sa zlomila náprava. Keďže tvorilo prekážku na ceste, okamžite
kontaktovala odťahovú službu a až do jej
príchodu regulovala na mieste dopravu.
Následne bola privolaná osádka HaZZ,
nakoľko z auta vytiekol aj olej a bolo potrebné ho z vozovky odstrániť.
n 20. august. Bolo prijaté telefonické
oznámenie, v ktorom neznáma osoba
nahlásila, že v miestnom pohostinstve
sa nachádza osoba so samovražednými

DETI V PREDŠKOLSKOM VEKU,
NAVŠTEVUJÚCE MATERSKÉ ŠKOLY
ALEBO JASLE
Podľa vyhlásenia ministerstva školstva začína školský rok 2020/2021 aj
v materských školách v štandardnom režime. Dochádzka detí do predškolského
zariadenia však povinná nie je. Pretože
stále platí mimoriadny stav, rodičia predškolákov majú aj po 1. septembri 2020
možnosť neprejaviť záujem o výchovu
a vzdelávanie dieťaťa v predškolskom zariadení z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa.
Po 1. septembri 2020 tak môžu rodičia
predškolákov naďalej poberať pandemické ošetrovné, ak sa rozhodnú nechať
doma svoje dieťa - predškoláka, z obavy
o jeho zdravie.
Pozn.: Informácie platné k 1. 9. 2020. Viac
informácií na webstránke www.socpoist.sk.
Daniela Virostko
Zdroj: Sociálna poisťovňa

sklonmi. Hliadka po príchode na miesto
identifikovala muža, ktorý bol viditeľne
rozrušený a zavolala osádku RZP, ktorá ho
následne previezla na vyšetrenie.
Vážení občania, v letných mesiacoch
sa množia prípady vypaľovania trávy na
území mesta Svit, pripomíname, že podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa zakazuje najmä:
4zakladať a udržiavať ohne,
4používať otvorený oheň,
4fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo
tlejúce predmety,
4vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.
Preto dôrazne upozorňujeme na ZÁKAZ vypaľovania suchej trávy.
Touto cestou apelujeme na občanov,
v prípade, ak zbadáte niekoho spaľovať
odpad, či pocítite nepríjemný dym, obráťte sa na Mestskú políciu NON STOP
LINKA 0905 636 715.
MsP Svit
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Dňa 13. júna uplynulo 29 rokov,
odkedy nás navždy opustila naša
milovaná mamka a babka
Dňa 8. septembra 2020 uplynulo 21 rokov
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil

Ondrej Lapšanský,
30. júla 2020 uplynulo 13 rokov,
čo nás navždy opustila

Magdaléna Lapšanská
a 29. júna 2020 uplynulo 41 rokov,
čo nás navždy opustila

Zuzana Vrbenská.
Tí, ktorí ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.
Dcéry s rodinami

Odišiel tíško, už nie je medzi nami,
no v srdciach našich
stále žije spomienkami.
Dňa 13. septembra 2020 uplynul 1 rok,
čo nás navždy opustil milovaný manžel,
otec, dedko a kamarát

Ing. Vladimír Zentko.
Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Etela Gluvňová.

Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s nami.
Dňa 8. septembra 2020 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a dedko

Vladimír Truhan.
Ten, kto Ťa poznal si spomenie,
ten kto Ťa mal rád nezabudne.
Venujte mu prosím spolu s nami
tichú spomienku.
Ďakujeme.
Manželka a synovia s rodinami.

Dňa 10. septembra uplynul 1 rok
odkedy nás navždy opustila

Mária Čipkalová.
Venujte jej prosím tichú spomienku.
S láskou spomínajú manžel
a švagor s rodinou.

Dňa 26. júla uplynuli 2 roky
od úmrtia brata

Jozefa Gluvňu.

Dňa 5. augusta uplynulo 22 rokov
od úmrtia otca a dedka

Jozefa Gluvňu.
V spomienkach našich
s láskou ostanete navždy.
Dcéra a sestra Mária s rodinou.

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.

Ponuka činností pre seniorov počas roka 2020/2021 v CVČ vo Svite
Pozývame všetkých seniorov, ktorí majú záujem o naše záujmové útvary
určené pre ich vekovú kategóriu, že tieto si môžu vybrať z našej ponuky:

ŠPORTOVÉ záujmové útvary:
PONDELOK, STREDA - rehabilitačné cvičenia v malej telocvični CVČ v čase od 9.00 -10.00 h
ŠTVRTOK - Nordic Walking s profesionálnou trénerkou od 9.00 h
KREATÍVNY záujmový útvar:
Kreatívne ruky: UTOROK od 9.00 h v klubovni CVČ
Bližšie informácie získate priamo v CVČ vo Svite - tel. 052/77 56 164, 052/78 75 133
Tešíme sa na Vašu účasť u nás v CVČ
14
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MESTSKÁ KNIŽNICA INFORMUJE

Novinky v knižnici
Krásna literatúra
Michael Connelly - Temný plameň
Harry Bosch a detektívka Renée Ballardová opäť spoločne vyšetrujú jeden
prípad, a to srdcovú záležitosť Boschovho bývalého policajného mentora, muža,
vďaka ktorému sa Harry stal detektívom.
Ten je už po smrti, no jeho žena Boschovi
po pohrebe nechá vyšetrovací spis, ktorý
si jej manžel zobral so sebou, keď pred
dvadsiatimi rokmi odchádzal z práce nevyriešenú vraždu problematického
mladíka.
No Harry onedlho narazí na otázku,
z ktorej mrazí. Odniesol si jeho učiteľ ten
spis, aby aj na dôchodku pokračoval vo
vyšetrovaní, alebo chcel skôr zabezpečiť,
aby ho nikto nikdy nevyšetril?

Donna Tartt - Tajný príbeh
Úprimná spoveď hlavného hrdinu Richarda Papena, ktorý sa v spomienkach
vracia do svojich študentských rokov na
malej vermontskej univerzite, kde našiel
taký životný štýl, po akom vždy túžil –
prenikne do skupiny bohatých a svetác-

Leto v knižnici pobočke Pod Skalkou

V Mestskej knižnici vo Svite - pobočke
Pod Skalkou sme sa ani počas leta nenudili. Hneď v prvý prázdninový týždeň
sme s deťmi skrášlili okná farebnými
písmenkami a prečítali sme si k tomu FaROČNÍK XIX. - SEPTEMBER 2020

kych študentov, ktorých si charizmatický
profesor klasických jazykov vybral do
svojho seminára.
Richard, očarený novými priateľmi,
vo svojej zaslepenosti netuší, že spáchali zločin, hoci sa mu to stalo takmer pred
očami. Kniha je debutom autorky svetového bestsellera Stehlík.

Literatúra pre deti a mládež
Branislav Jobus Ako Štefan Drco vyhral
kopu hnoja
Štefan Drco bol nevídaný zjav z malej obce, pred ktorou sa aj vrany otáčali.
V kolektíve nebol príliš obľúbený, pretože
bol mimoriadne nerozhodný. Nie je však
sám, čo sa nevie rozhodnúť. Kohút Fifinbrus sa rozhoduje medzi pýchou a pokorou, pavúk Motaj medzi lakomstvom
a štedrosťou, komáre Mirnix a Dirnix medzi zradou a vernosťou.
Knižka je obojstranná - ak chceš vedieť, ako to dopadne, keď sa rozhodnú
pre cnosť, čítaj knihu z jednej strany, ak
chceš vedieť, čo sa stane, ak zvíťazí neresť, knihu otoč a čítaj z druhej strany.
rebné rozprávky od Dany Hlavatej. Ďalší
týždeň sme zo šišiek vytvorili srdiečko
a v ňom nadpis KNIŽNICA. Prečítali sme
si príbeh o Analfabete Negramotnej,
ktorá nechtiac prenocovala v knižnici.
Nasledujúci týždeň deti pred knižnicou
kreslili o čom radi čítajú a tiež čo radi cez
prázdniny robia. August sme otvorili čítaním kníh v rámci projektu Prečítané leto.
V knižnom fonde sme pohľadali knihy
s témou kuchyne a varenia a prečítali sme si rozprávku o Jankovi Hraškovi.
Prázdniny sme zakončili výstavkou kníh
o škole, deťom som predstavila autorku
Gabrielu Futovú a jej knižky, ktoré sú plné
veselých príbehov spoza školských lavíc.
Naplánovaný máme ešte strašidelný večer, hľadanie pokladu a ďalšie zaujímavé
akcie. Už teraz sa tešíme na našich verných, ale i nových čitateľov, na ktorých
v knižnici čakajú pekné knihy a obľúbení
knižní hrdinovia.
Mgr. Lenka Bordáčová Chladoňová

Miroslava Varáčková Zostanem s tebou
Odkedy sa Terezini rodičia rozviedli,
neustále sa presúva medzi dvoma domácnosťami. Otec má navyše novú frajerku a od Terezy sa očakáva, že s ňou
nájde spoločnú reč. Ona však radšej uteká do sveta skíc a umenia. Keď sa práve
nezakráda do starej továrne, aby jej steny
skrášlila maľbami, a nekŕmi túlavé zvieratá, spoznáva sa s chlapcom zo susedstva.
Nový román jednej z najúspešnejších
autoriek slovenskej youngadult literatúry je príbehom o hľadaní strateného
pocitu istoty, o prvej láske, no najmä
o tom, ako prežiť bez ujmy v striedavej
starostlivosti.

Náučná literatúra
Marika Eisler Studeničová Janko Lehotský:
Vidíme sa čo nevidieť
Legenda slovenskej populárnej hudby
rozpráva príbeh svojho života. Spevák,
klavirista a skladateľ otvára trinástu komnatu svojho detstva a mladosti, spomína
na časy účinkovania v slávnom V-klube
a v zahraničných baroch, i na roky, keď
ako kapelník skupiny Modus slávil najväčšie úspechy. Autorka zámerne zachovala autentickosť Lehotského dadaistického prejavu, čím odkrýva jeho svojrázny
zmysel pre humor.
Súčasťou knihy sú okrem bohatého
obrazového materiálu aj príspevky jeho
priateľov a spolupracovníkov.

Kolektív autorov Časopédia:
Príroda a ľudstvo v čase

Preskúmajte históriu sveta prostredníctvom časových osí. Kniha je doslova
nabitá faktami a úžasnými detailmi. Dozviete sa, ako sa vyvíjalo písmo, kto boli
autori najdôležitejších objavov, ako vznikali a zanikali rôzne ríše, ale aj kto bol
najobávanejším pirátom všetkých čias
a ktorý zločin sa ako prvý podarilo vyriešiť vďaka analýze odtlačkov prstov. Prehľadné diagramy s úžasnými ilustráciami
a stručnými textami vás vezmú na fascinujúcu cestu časom od Veľkého tresku po
bezprostrednú súčasnosť.
D. Šipošová
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Mestská knižnica Svit
Centrum voľného času Svit
Mládežnícky parlament mesta Svit

pozývajú deti na medzinárodné nočné podujatie

NOC S ANDERSENOM
9. októbra 2020 od 18:00 hod.
10. októbra 2020 do 7:30 hod.

Nastáva opäť Andersenova noc,
v ktorej rozprávky majú veľkú moc.
Teda neváhajte a príďte medzi nás,
Morská víla i Palculienka už čakajú na vás.
Možno stretnete aj samého Andersena,
ktorý má 215. výročie narodenia.

Podmienky účasti: prihlásenie do 2. 10. 2020, vek 9 – 11 rokov,
vypísanie prihlášky – osobne rodič, počet
účastníkov podľa situácie s koronavírusom
Doniesť:

prezuvky, pitie, jedlo, spacák, karimatku,
teplé vychádzkové oblečenie, kópiu kartičky poistenca

Sme to čo jeme.

3.10. 2020

Ako zelené potraviny
jačmeň a chlorella
pomáhajú nášmu telu.

Srdečne Vás pozývame na besedu
o zelených potravinách
do Mestskej knižnice vo Svite
24. septembra o 16.30 h.
Tešíme sa na Vás!
Simona, Ajka a Zuzka

Dom kultúry SVIT o 10:00 h
Vstupné 10 €, predaj www.ticketportal.sk

Tel.: 0904 565 048
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AKO DOMA

oslávilo
prvé narodeniny
Rodinné centrum AKO DOMA vo
Svite bolo slávnostne otvorené
v stredu 18. septembra 2019. Krstnou mamou projektu sa stala primátorka Dáša Vojsovičová. Za
myšlienkou stála miestna mamička na materskej dovolenke, ktorej
podobná možnosť stretávania sa
a spoločných aktivít chýbala.

Aj futbalisti sa rozbehli na plno
Po období zasiahnutom koronou,
kedy sa v máji a júni trénovalo v udržiavacom režime, sa 1. júla naplno rozbehla
príprava našich futbalistov na novú
sezónu. Tréningový proces prebiehal
v domácich podmienkach, počas ktorých
mužstvo odohralo niekoľko prípravných
zápasov. Súčasne sa vedenie snažilo poskladať mužstvo, ktoré bude konkurencie
schopné v súťaži. Snáď sa to podarilo, ale
až samotné zápasy ukážu kvalitu kádra.
Cieľom je ponúknuť fanúšikom dobrý
futbal s úspešnými výsledkami.

Káder na jesennú časť sezóny: Marušák,
Penxa, Chyba, Guziar, Miženko, Garan,
Lukáč, Tvaružek, Tropp A., Tropp M., Gallo, Dragoš, Zelko, Weiss, Michlík, Olexa,
Husár, Joppa.
Odišli: Gahura, Vošček, Ihnačák.
Prišli: Tropp M., Tropp A., Olexa, Husár,
Garan.
Touto cestou chceme pozvať všetkých
fanúšikov na futbalové zápasy mužov
a našich mládežníckych družstiev. Príďte
povzbudiť našich chlapcov!
Milan Jambor

IV. liga Sever VsFZ 2020/2021- hrací deň Nedeľa
Počiatočný nápad premenila na realitu
s pomocou ďalších mamičiek. Pomocnú
ruku podalo aj mesto a poskytlo priestor.
Ten bol ale v pôvodnom stave a bolo potrebné ho zrekonštruovať. Na rekonštrukcii pracovalo približne 15 dobrovoľníkov
celý august uplynulého roku. Zrekonštruovali sa dve toalety, herňa, krúžková
miestnosť a kancelária. Týmto by som sa
aj chcela poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám v našom centre pomohli.
Rodinné centrum sa nachádza v areáli ZŠ na Mierovej ulici. Má samostatný
vchod zo zadnej strany. Je otvorené denne dopoludnia od 9.00 do 12.00 h a popoludní od 15.00 do 20.00 h. Pripravená
je voľná herňa, ale aj rôzne aktivity orientované na detičky alebo mamičky. Každý
mesiac bude zverejnený program rodinného centra AKO DOMA. Mamičky zo susedných obcí sú tiež vítané. Symbolické
vstupné do herničky je 1,50 €, výhodnejšia permanentka na 10 vstupov je za 10 €.
Zároveň tu budú na pravidelnej báze
prebiehať rôzne kurzy, krúžky, či workshopy. V našom centre sú vítaní všetci,
nie len mamičky a detičky, ale aj tatkovia,
starí rodičia. Budú u nás prebiehať rôzne
rodinné aktivity: karneval, detské oslavy,
burzy, rodinné súťaže a podobne. Aj počas tohto leta sa napriek obmedzeniam
podarili dve vydarené rodinné zábavné
podujatia. Všetkých Vás pozývame do
nášho Rodinného centra AKO DOMA.
Eva Žoldáková, red
foto: Peter Kostka
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Kolo

Termín konania

Domáci

Hostia

9

20.9.2020 15:00 FK Svit

FC Pivovar Šariš Veľký Šariš

10

27.9.2020

FK Svit

15:00

FK Soľ

11

4.10.2019 14:30 FK Svit

TJ Sokol Ľubotice

12

11.10.2020

FK Svit

13

18.10.2020 14:00 FK Svit

MŠK SPARTAK Medzilaborce

14

25.10.2020

FK Svit

15

1.11.2020 13:30 FK Svit

TJ Družstevník Župčany

16

8.11.2020

FK Svit

17

15.11.2020 13:00 FK Svit

14:30
14:00
13:30

FK Gerlachov
MFK Slovan Sabinov
ŠK Záhradné

OFK Tatran Kračúnovce

DORAST IV. liga-U19-Podtatranská - hrací deň Sobota 14:00 hod.
Kolo

Termín konania

Domáci

Hostia

9

19.9.2020

TJ Dunajec Spišská Stará Ves FK Svit

10

26.9.2020

FK Svit

Slovan FO Markušovce

11

3.10.2020

TJ Slovan Smižany

FK Svit

12

10.10.2020

FK Svit

TJ Tatran Ľubica

13

17.10.2020

ŠK Harichovce

FK Svit

14

24.10.2020

FK Svit

FK POKROK SEZ Krompachy

15

7.11.2020

FK Vrbov

FK Svit

16

14.11.2020

FK Svit

FAM Poprad

ŽIACI II. liga-U13, U15-sk. D - hrací deň Sobota 9:30 a 11:15 hod.
Kolo

Termín konania

Domáci

Hostia

6

25.9.2020

FK Svit

TJ Slovan Smižany

7

2.10.2020

FK 05 Levoča

FK Svit

8

9.10.2020

FK Svit

FK Vysoké Tatry

9

16.10.2020,10:00

ŠK Zemedar Poprad - Stráže FK Svit
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HORAL a HORAL JUNIOR 2020
bol úspešný napriek
sťaženým podmienkam
V sobotu 8. augusta 2020 sa vo Svite odohral jeden z najprestížnejších
horských cyklomaratónov na Slovensku. V poradí už 21. ročník sa napriek
nepriaznivým podmienkam v súvislosti s pandémiou koronavírusu tešil
pomerne vysokej účasti pretekárov. Zúčastnili sa aj pretekári z Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska, Talianska a Estónska. Spolu sa maratónu zúčastnilo 554 pretekárov, z toho 511 mužov a 43 žien. Napriek súčasnej
situácii je z hľadiska počtu účastníkov Škoda Horal MTB maratón úspešný.
Z dôvodu spomínanej epidémie bolo
menej sponzorov, ako tomu bolo po minulé roky a preto bola najdlhšia trať Krejzi 133 km zrušená a účastníci tak mali na
výber zo štyroch tratí (Lejzi 80 km, Senzi
48 km, Ízi 33 km, a rodinnú Dejzi 17 km).
Napriek tomu bolo účastníkmi chválené
precízne značenie a zaujímavá, výnimočná trať, ktorá na základe udelenej výnimky zo zákona viedla aj cez chránené
územia.
O 8.30 h vyrazilo 129 pretekárov na
80 km dlhú trať LEJZI s prevýšením
2 500 m. Jedná sa o naozaj náročnú trať,
hoci jej názov hovorí o niečom inom.
Táto trať vedie napríklad cez Vikartovce,
Sedlo Madejovo, Liptovskú Tepličku či
Panskú hoľu, kde sa pretekári dostanú

aj nad úroveň lesa a ďalej opäť cez Liptovskú Tepličku a Šuňavu až naspäť do
Svitu. Počas tejto trasy museli byť cyklisti
pripravení na strmé stúpania a miestami
aj na veľmi náročný terén. Počasie bolo
našťastie priaznivé. V absolútnom poradí
sa na prvom mieste umiestnil Ján Halík
z Popradu, druhý bol Patrik Kuril a tretie
miesto obsadil Karel Hartl z Českej Republiky.
O 9.30 h štartovala o niečo menej náročná trať SENZI, ktorej sa zúčastnilo 198
pretekárov. Jedná sa o 48 km dlhú trať
s prevýšením 1 500 m.
Ako tretia štartovala trať IZI, ktorá bola
pôvodne koncipovaná ako štvrťmaratón,
tento rok však bola predĺžená na 33 km.
Na tejto trati súťažilo 100 pretekárov.

Posledným štartom dňa bola trať DEJZI, ktorá je určená pre rodičov s deťmi
a ide o najkratšiu 17 km dlhú etapu.

Horal junior
Cyklistické preteky pre deti HORAL
JUNIOR sa konali nasledujúci deň 9. augusta 2020 so štartom o 10.00 h. Počasie
prialo, aj účasť detí bola vysoká. Celkovo
sa prihlásilo 172 detí. Deti súťažili v rôznych kategóriách od najmenšej baby
(bejby) až po starších žiakov a žiačky. Pri
registrácii dostal každý účastník sladkú
odmenu aj pitný režim. V kategórii baby
boli v cieli odmenené všetky deti. V starších kategóriách dostali ceny prví traja
a účastnícke listy všetci súťažiaci. Celým
podujatím nás sprevádzal moderátor
a program bol obohatený o kultúrny
program vystúpenia Tárajka a Popletajky. Tí pre deti pripravili rôzne súťaže
o sladké odmeny a zabavili ich počas celej akcie.
Organizátori ďakujú všetkým účastníkom týchto akcií a tiež sponzorom: ŠKODA,
ALTO Slovakia s.r.o., Chemosvit Tervakoski,
Norwit, Nadácii Chemosvit, Mestu Svit, aj
všetkým viac ako 200 dobrovoľníkom, ktorí
prispeli svojou pomocou.
Spolu sme to zvládli a tešíme sa na budúci rok 2021.		
Horal tím
foto: D. Bodyová, A. Tomajko

Patrik Kuril, Ján Halík a Karel Hartl
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Hokejbalisti zo Svitu
extraligovými víťazmi skupiny východ
Hokejbalisti z kategórie U12 pod súťažným názvom Cent Taxi CVČ Lords Ball
Svit sa stali extraligovými víťazmi skupiny Východ. Po úspešnom 3. reštartovom
extraligovom turnaji v Martine (20. júna.),
kde vyhrali všetky štyri zápasy, pokračovali v 4. záverečnom júlovom turnaji vo
svojom víťaznom ťažení.

Na hokejbalovom ihrisku v Martine
(5. júla) za vysokých horúčav dali úspešne i záverečné tri zápasy, keď postupne
vyhrali dôležitý zápas nad favorizovaným tímom HBK Medokýš Martin výsledkom 5:2, v ďalšom poradí MŠK Spišská
Belá 8:0 a v náročnom zápase Hokejbal
Prešov 3:1.

Hokejbalisti z U12 priniesli
domov bronz z Nitrawa Cup-u

Hokejbalisti Svitu pod súťažným názvom MHbK Lords Ball CVČ Svit kategórie
U12 si počas druhého júlového víkendu
10. - 12. júla na Nitrawa cupe v Nitre vybojovali bronzové medaily a domov si do
zbierky priniesli ďalší cenný pohár. V prvý
hrací deň hladko zdolali postupne všetky
ROČNÍK XIX. - SEPTEMBER 2020

tímy, domácich Nitrianskych Rytierov 10:0,
Popradských Pirátov 10:0 a Devínsku Novú
Ves 8:2. Takto dobre rozbehnutý však ďalší zápas s favorizovaným tímom Medokýš
Martin o konečné umiestnenie v základnej
časti tentokrát nevyšiel. Súpera síce dobre
poznali z extraligových zápasov, keď sa im

V jarnej časti po reštarte v siedmich po
sebe idúcich zápasoch tak nenašli premožiteľa. „Lordi“ si svojou skvelou hrou
potvrdili prvú priečku najlepšieho tímu
a stali sa tak extraligovými víťazmi skupiny „Východ“.

PhDr. Ladislav Kalasz
ich podarilo nedávno dvakrát po sebe zdolať, no v Nitre to do tretice nezopakovali
a s Martinom prehrali 1:5. Ďalší deň „Lordom“ neprial ani v semifinálovom zápase
s Devínskou Novou Vsou, kde si „Devínčania“ doplnili tím o nových hráčov, ktorí
ich „potiahli“ do víťazného konca na 1:4.
V posledný herný deň v zápase o konečnú
3. priečku s tímom Nitriansky Rytieri Sviťania už nenechali nič na náhodu. Nadviazali
na úspešný piatkový zápasový hetrik keď
opäť dokázali vysoko vyhrať, tentokrát
pomerom 8:0. Vybojovali si tak zaslúžený
bronz so ziskom cenného pohára Nitrawa
cupu, ktorý je momentálne umiestnený
vo vitríne Nadácie Chemosvit na prízemí
budovy „AB-ečky“. „Lordi“ bodovali i v individuálnych oceneniach, keď hráč Svitu Lucas Stašák získal ocenenenie najlepšieho
obrancu Nitrawa cupu U12.
Ďakujeme hráčom MhbK Lords Ball
Svit za ich bojovnosť, za získané ocenenia, trénerom za ich úspešné koučovanie,
všetkým rodičom, našim podporovateľom a fanúšikom za podporu.
PhDr. Ladislav Kalasz,
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V Iskra aréne sa opäť rozhýbali
basketbalové sieťky
Pre všetkých fanúšikov, funkcionárov, hráčov a trénerov Svitu to boli náročné mesiace, ale v auguste prišla vytúžená odmena. Iskra arénou sa opäť
rozdunel zvuk basketbalovej lopty, ktorý značil začiatok prípravy na nový
ročník Slovenskej basketbalovej ligy.

„Podtatranci“ získavali počas prázdnin
svoju tvár. Postupne angažovalo vedenie klubu americké duo Dominic Green
a De‘Sean Parsons. Zahraničnú zostavu
ešte doplnil Srb David Miladinovič. Poslednou nezodpovedanou otázkou bolo,
kto bude viesť mladé a dravé družstvo
Svitu. Pod Tatrami stavili v tomto smere
na osvedčenú kartu, na lavičke pokračuje tandem Rudolf Jugo a Róbert Ištvánik.
„S prácou dvojice Jugo a Ištvánik sme
boli v predchádzajúcej sezóne spokojní,
tým pádom bolo naše rozhodovanie jednoduché,“ povedal prezident klubu Ján
Drobný.

Príprava poznačená
zraneniami a obmedzeniami
Na začiatku augusta sa v Iskra aréne
oficiálne začala príprava na nový súťažný
ročník. Nezaobišlo sa to bez problémov.
V dôsledku dôverne známej situácie na
Slovensku a vo svete, sa zapojili do tréningového procesu oveľa neskôr hlavne
zámorskí basketbalisti. K tomu sa pridali aj zdravotné problémy, ktoré doteraz zabránili dvojici Stanislav Baldovský
a Martin Bizub, aby sa predstavila v prípravných dueloch. „V tejto chvíli je ťažké

povedať, akým basketbalom sa budeme
prezentovať. Chceme pokračovať v basketbale z predchádzajúcej sezóny, to je
našim cieľom. Zamerať sa na pozitívne
prvky a vyvarovať sa negatívam, ktoré
nás obrali o víťazstvá v niektorých zápasoch. Očakávam od nás dobrý basketbal.
Svit chceme dostať na čo najvyššie priečky v lige, respektíve v Slovenskom pohári,“ povedal na začiatku prípravy tréner
tímu Rudolf Jugo.

Zápasy testom pre nový tím
Na začiatku septembra mali za sebou
„Podtatranci“ päť prípravných zápasov.
Treba však poznamenať, že ani v jednom
prípade nehrali v kompletnom zložení.
Hneď na úvod - 22. augusta, sa predstavili svojim fanúšikom v dueli s Prievidzou

CITÁT MESIACA

Mix zámorských
a balkánskych hráčov

(69:80). V odvete u súpera už boli úspešnejší, na hornej Nitre vyhrali po výsledku
83:73. To už bola k dispozícii aj nová posila - Jakub Mokráň. „Kvôli pretrvávajúcim
zdravotným problémom viacerých hráčov sme sa rozhodli doplniť káder. Jakub
Mokráň bol ešte voľný, veľmi rýchlo sme
dospeli k dohode. Chceme mať tím poskladaný z hráčov, ktorí chcú hrať, chcú
na sebe pracovať, chcú sa zlepšovať, chcú
bojovať za seba a chcú bojovať za Svit,“
uviedol na jeho adresu Drobný.
Na kvalitne obsadenom turnaji v Spišskej Novej vsi sa „medveďom“ nedarilo
podľa predstáv, postupne prišli prehry
s Opavom (70:93), domácim tímom
(57:70) a poľským Lancutom (99:104).
„Mali sme nejaké zdravotné šrámy a tak
sme dali priestor aj ostatným hráčom.
Do začiatku ligy ostáva ešte nejaký čas,
musíme ešte doladiť niektoré činnosti,“
skonštatoval Jugo.

Previerkou Baťov pohár.
Na úvod sezóny do Lučenca
Tradičnou previerkou a testom pred
novým ročníkom SBL, bol už ôsmy ročník
Baťovho pohára. Tentoraz nemal zahraničné obsadenie, ale o kvalitných súperov
nebola núdza. Do Iskra arény pricestoval
11. - 13. septembra tradičný účastník Inter Bratislava, spolu s nimi sa pod Tatrami
predstavili aj Levice a Lučenec.
Známe sú už aj detaily ohľadne ligovej
sezóny, všetko odštartuje 26. septembra.
Iskra Svit sa v tomto termíne predstaví
v Lučenci. Základná časť sezóny
2020/2021 sa bude hrať šesťkolovo, priamo do semifinále postúpia tímy na prvom a druhom mieste. Celky na treťom
a šiestom mieste si to rozdajú v playoff.
Pred domácim publikom sa prvýkrát Sviťania ukážu 10. októbra, kedy bude ich
súperom Prievidza. Zmenami prešiel aj
systém Slovenského pohára, kedy sa tímy
z SBL zapoja do boja o miestenky na Final
Four. Iskru tak čaká osemfinále na palubovke prvoligového Academicu ŽU Žilina.
Michal Duchovič, foto: Daniel Faix

„Existuje len jediný spôsob,
ako dosiahnuť šťastie:
nerobiť si starosti o veci,
ktoré nedokážete nijak ovplyvniť.“

Epiktetos
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