9

ROČNÍK XX.

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA

SEPTEMBER 2021

Pribudlo stále
zberné miesto na
vrchnáky z PET fliaš
- Srdce pomoci

strana 6

Primátorka mesta
je vo funkcii už
viac ako 1000 dní

strana 13

strana 5

Mestská polícia
je tridsiatnička...

strana 14-16

Kultúrne leto
bolo aj napriek
korone bohaté

ZO ŽIVOTA V MESTE

Hrdinským hasičom zo Svitu
osobne poďakovala primátorka
Tomáš Kačmarčík a Ondrej Varga sú hasiči profesionáli, ktorí boli súčasťou
75-členného tímu hasičov, ktorý bol nasadený na pomoc pri hasení lesných požiarov v Grécku. Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová ich pozvala na neformálne stretnutie, aby im osobne vzdala úctu a poďakovala.
„Chcela som sa vám osobne poďakovať, verím, že nie len v mene mojom, ale
aj v mene Sviťanov. Za to, že ste nasadili
svoj život v pomoci iným, ale zároveň ste
úžasným spôsobom reprezentovali našu
krajinu. Je to skutočne úctyhodné, opustiť svoje rodiny s tým, že vlastne ani neviete do čoho idete a čo vás čaká a veru
zažili ste si asi ťažké časy.“ Týmito slovami
privítala primátorka mesta svojich hostí.
Tomáš Kačmarčík a Ondrej Varga, členovia Modulu pozemného hasenia požiarov, prišli do kancelárie primátorky symbolicky v pracovnom odeve.
Mobilizácia slovenskej jednotky 7. augusta 2021 trvala niekoľko hodín. Naši
dvaja zástupcovia pri oslovení s rozhodovaním nezaváhali. „Keď mi v sobotu asi
o jednej poobede prišla správa s ponukou toho, či idem, poradil som sa s rodinou a začali sme baliť. Asi do šiestich
hodín sme boli pripravení na odchod. Aj
keď sme nevedeli do čoho ideme,“ približuje Ondrej Varga. Napriek tomu, že takáto medzinárodná zásahová akcia bola pre
oboch prvou hasičskou skúsenosťou. Od
momentu, kedy grécka strana potvrdila
prijatie pomoci zo Slovenska, netrvalo
ani 55 hodín do chvíle, kedy boli sloven-

skí hasiči na mieste a mohli zasahovať.
Strávili tam celkom 11 dní aj s cestou.
Po 1 600 km ceste s 30 kusmi techniky partiu čakala príprava stanoviska,
z ktorého boli úplne sebestační (potravinovo, technicky
i materiálne) na minimálne
14 dní.
„Bol som veľmi prekvapený z toho, akým technickým
vybavením disponovali pri zásahu Gréci. Ich pozemná technika bola adekvátna tomu,
s akými autami chodíme my
k dopravným nehodám. Čo
majú zas na úplne inej úrovni
ako my na Slovensku, je letecká podpora hasenia. Ich výhodou tiež je, že vodu
môžu čerpať priamo z mora,“ opisuje
prvé dojmy Tomáš Kačmarčík.

Môžete si vyzdvihnúť
fotografie

Plaváreň bude
mimo prevádzky

K dispozícii sú fotografie a CD
z uvítania detí primátorkou, ktoré
sa uskutočnilo 19. júna 2021.
Vyzdvihnúť si ich môžete
na Matričnom úrade vo Svite,
kancelária č. 18,
v čase úradných hodín.

V termíne od 16. septembra
do 7. októbra je pláváreň
vo Svite uzavretá z dôvodu
plánovanej odstávky. Počas nej
prebehnú práce spojené
s realizáciou investície do novej
výmenníkovej stanice tepla.
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tiež každá krajina má iný systém práce
a je zohratá. Slovenská posádka hasila
celý deň v dvoch 30-členných skupinách,
ktoré zasahovali po 8 hodinách tak, aby
pokryla takmer celý deň. V noci strážili
oblasť miestni, aby hasiči mohli odpočívať aspoň cez noc a aby mohli opäť podávať plnohodnotný výkon v ďalší deň.
Našim dvom hasičom nechýba skromnosť a pokora, napriek tomu, že hrdinstvo majú aj „na papieri“. Od ministra
vnútra Romana Mikulca dostali medailu
za hrdinský čin a od premiéra Eduarda
Hegera ďakovný list.
„Bolo úžasné, ako nám Gréci ďakovali.
My sme však robili len to, na čo sme cvičení. Berieme svoju prácu ako poslanie
a robíme ju radi. Na druhej strane ale chápem, lebo aj my by sme boli vďační, keby
nám niekto pomohol v situácii, kedy živel
ohrozuje naše životy a príbytky,“ hovorí
Ondrej Varga. Tomáš Kačmarčík žartovne
dopĺňa: „Mám pocit, že nám miestni obyvatelia priniesli viac vody, ako sme použili
pri hasení. Ale vážne, bolo od nich veľmi
milé, ako nám nosili či už jedlo alebo rôzne dobroty a pritom nemuseli. Ale veľmi
silné pre mňa osobne bolo, keď sme ešte
len dorazili a začali napájať techniku,
miestni nás vítali a začali nám tlieskať.“

Sami sa za hrdinov nepovažujú
Zaujímavosťou pre nás - nehasičov asi
je, že pri podobných masívnych hasičských zásahoch, kde spolupracujú viaceré krajiny nehasia všetci spolu. Systém je
nastavený tak, že každá krajina má pridelenú určitú oblasť. Je to tak efektívnejšie
jednak z hľadiska jazykovej bariéry, ale

„Vnímam vás ako ľudí na správnom
mieste. Je vidieť, že viete o čom vaša práca je a ste nastavení správne. Obdivujem
váš mimoriadne ľudský prístup, ktorý
možno v iných štátnych zložkách chýba.
O to viac sa teším, že o vás viem a že vás
máme. Veľmi pekne ďakujem, že ste urobili také dobré meno nielen Slovensku, ale
aj nášmu mestu, lebo ja som veľký lokálpatriot. A myslím si, že vo Svite máme veľa
šikovných ľudí, ktorí robia svoju prácu na
sto percent, len málo o nich vieme.“ ocenila prístup svitských profesionálov primátorka Ing. Dáša Vojsovičová na záver.
Daniela Virostko
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

Z DIÁRA PRIMÁTORKY

Srdce vďaky zavítalo
aj do nášho mesta
Putovné srdce vďaky ako odkaz pre všetkých, ktorí už
viac než rok bojujú s koronavírusom, bolo počas posledných troch júlových týždňov umiestnené pred Domom kultúry. Okoloidúci sa pri ňom mohli odfotiť na
znak spolupatričnosti a šírenia odkazu vďaky a nádeje.
Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová: „Táto krásna kampaň, do ktorej nás zapojila spoločnosť Blachere Illumination je
jeden zo spôsobov, ako prejaviť našu vďaku. Poďakovať sa môžeme nielen zdravotníkom a všetkým ľuďom v prvej línii, ktorí
sa o nás starali a stále starajú často za ťažkých podmienok. Nech
je toto srdce prejavom vďaky všetkým ľuďom, ktorí akokoľvek
pomohli, pridali sa k dobrovoľníkom, ale rovnako aj všetkým ostatným za to, že vôbec zvládli jednak ťažké chvíle, ktoré občas
doľahli na každého z nás, alebo nebodaj aj osobné straty blízkych... Aj pre Vás všetkých je toto srdce symbolom vďaky, lebo
nepoznám človeka, pre ktorého by bol uplynulý „korona-rok“
ľahký.“
V čoraz viac sa rozdeľujúcom svete sa spoločnosť Blachere
Illumination Central Europe rozhodla spojiť ľudí naprieč zemeguľou trblietavým odkazom pre všetkých, ktorí s vypätím
všetkých síl bojujú s nepriateľom menom menom covid-19. Po
celom svete je nainštalovaných tridsať takýchto svetelných sŕdc
Blachere, symbolizujúcich vďaku všetkým, ktorí stoja v prvých
líniách a už viac ako rok odhodlane bojujú s koronavírusom.
Vyjadrenie takejto netradičnej podpory sa stretlo s veľkým záujmom a vynikajúcimi odozvami od občanov, ktorí ich videli naživo. Slovensko nevynímajúc. Srdcia vďaky sú umiestnené pred
nemocnicami, mobilnými odberovými miestami, obecnými či
mestskými úradmi a na exponovaných miestach. Momentálne
sa nachádzajú napríklad v Budapešti (Maďarsko), Villachu (Rakúsko), Zlíne (Česká republika), Spojenom kráľovstve a Mexiku,
kde srdcia kolujú po nemocniciach, či vo Francúzsku, kde okrem
Paríža a Bordeaux už prešli srdcia vďaky ďalších desať miest. Na
Slovensku vďaka ochote zástupcov miest a obcí zapojiť sa do
akcie a záujmu o šírenie tejto krásnej kampane zapožičiava spoločnosť Blachere Illumination už 3 srdcia vďaky bezplatne na
jeden až dva týždne.
Okrem tých, ktorým je kampaň primárne venovaná, sa všade
stretáva so zvýšeným a pozitívnym záujmom okoloidúcich. To
jej dodáva pridanú hodnotu. Slúži tak nielen ako prejav vďaky,
ale aj svetlo nádeje a záblesk radosti pre všetkých ľudí, ktorých
situácia s vírusom nečakane zasiahla. Srdcia putujú naprieč svetom ako posol dobrých správ a aj symbol toho, čo dnes všetci
potrebujeme, a to je nádej.		
Daniela Virostko
ROČNÍK XX. - SEPTEMBER 2021

n 6. júl - Družobná obec JDS Svit
Návšteva Betliara a doprevádzanie
ZO JDS Svit a Mládežníckeho parlamentu Svit spojená so stretnutím
so starostom obce Ing. Ľubomírom
Zatrochom.
n 7. júl - Poslanci
Pracovné stretnutie s poslancami
k témam mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva.
n 8. júl - Zastupiteľstvo
Mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva Svit.
n 11. júl - Gréckokatolícka farnosť
Účasť na odpustovej slávnosti gréckokatolíckej farnosti spojenej s pastoračnou návštevou arcibiskupa a metropolitu Vladyku
ThDr. Jána Babjaka SJ, PhD.
n 13. júl - On-line stretnutie s občanmi
n 3. august - Táborový strom
Stretnutie s deťmi v dennom letnom tábore CVČ pri táborovom
strome, ktorý deti zasadili.
n 3. august - Dom Seniorov
Jednanie s projektantami s pracovníkmi investičného oddelenia
MsÚ k príprave projektu a podkladov k žiadosti výstavby Domu
seniorov.
n 4. august - Doprava
Stretnutie na OR PZ SR v Poprade s pplk. Mgr. Straňákom na
tému riešenia kritickej dopravnej situácie spôsobenej uzavretím
tunela Bôrik pre údržbu.
n 6. august - Novela zákona o ochrane prírody a krajiny
Účasť na rokovaní Správy TANAP-u s ministrom životného prostredia Jánom Budajom na tému navrhovanej novely zákona o ochrane prírody a krajiny v priestoroch Mestského úradu Svit. Diskusia s prítomnými poslancami NR SR
o pripravovaných projektoch na pomoc samosprávam a možnostiach nášho mesta.
n 9. august - Srdce pomoci
Prijatie predsedu OZ Športuj srdcom Martina Svočáka a dohoda
na postupe pri výrobe a inštalácii kovového srdca určeného na
zber plastových vrchnákov v meste.
n 9. august - Športová hala
Rokovanie s cieľom použitia dotácie z PSK na rekonštrukciu
športovej haly vo Svite.
n 10. august - Životné prostredie
Kontrola z Inšpekcie životného prostredia Košice v súvislosti
s anonymným udaním spojeným s výstavbou cyklochodníka na
bagrovisku.
n 18. august - Materská škola
Jednanie s architektom a investičným oddelením na tému realizácie projektu rekonštrukcie a rozšírenia kapacít materskej školy.
n 18. august - Rozpočet mesta
Pracovné rokovanie s poslancami a pracovníkmi MsÚ a prejednanie rozpočtových opatrení.
n 23. august - Slovenský červený kríž
Účasť na členskej schôdzi MO Slovenského červeného kríža
n 24. august - Prijatie hasičov
Stretnutie a privítanie Ondreja Vargu a Tomáša Kačmarčíka - profesionálnych hasičov zo Svitu, ktorí sa zúčastnili pomoci na hasení lesných požiarov v Grécku.
n 25. august - Zdravotné stredisko
Stretnutie so študentom architektúry Lubošom Batkem k projektu nového Zdravotného strediska vo Svite, ktorý tento mladý sviťan v rámci svojej diplomovej práce pripravuje pre naše mesto.
n 26. august - Zastupiteľstvo
Mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva.
n 28. august - Canada cup 2021
Pozdrav a odovzdanie cien účastníkom volejbalového turnaja
Canada volleyball cup.
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ZO ŽIVOTA V MESTE

Minister Ján Budaj vo Svite

V piatok 6. augusta sa v priestoroch mestského úradu vo Svite zišli na pracovnom stretnutí zástupcovia Ministerstva životného prostredia na čele
s ministrom Jánom Budajom a rokovali so Správou TANAPu, s majiteľmi
lesov a zástupcami samospráv. Toto rokovanie sprevádzalo búrlivé zhromaždenie zástancov i odporcov navrhovanej novely zákona o ochrane prírody a krajiny pred budovou úradu.
Na pracovnom stretnutí bol hlavnou
témou Tatranský národný park, ktorého správa sídli práve vo Svite. Týmto
zasadnutím sa ukončila séria deviatich

stretnutí zástancov zmien novely zákona
o ochrane prírody a krajiny s majiteľmi
lesov, so samosprávou a s občianskymi
aktivistami.

Nezabúdame na to, že naša
sloboda nie je samozrejmosťou
Od ozbrojeného povstania slovenského odboja počas druhej svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie vojnovej Slovenskej
republiky uplynulo 77 rokov.
Mesto Svit a Základná organizácia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov si toto výročie spoločne s verejnosťou pripomenuli v piatok 27. augusta
pietnym aktom kladenia vencov pri Pa-
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mätníku padlým hrdinom vo Svite.
Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová ešte pred návštevou Pamätníka padlým hrdinom uložila v sprievode prednostu mestského úradu Ing. Jána Hutníka

Priaznivcami navrhovaných zmien v
zákone sú organizátori petície „Osloboďme národné parky“. Na zhromaždení pred
budovou mestského úradu im oponovali
rôzne skupiny zúčastnených, ktorí počtom i hlučnosťou prejavov prevažovali.
Medzi oponentami boli zástupcovia Únie
regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov, mimovládnych organizácií,
ale aj rôzne iné skupiny obyvateľov. Petícia požaduje zmeny, ktoré by mali docieliť, aby sa v národných parkoch prestalo ťažiť, prestala výstavba a poľovanie,
ktoré podľa iniciátorov petície narúša
ekosystémy.
Minister životného prostredia SR Ján
Budaj: „Chceme podporovať záujmový,
tzv. mäkký, alebo zážitkový turizmus.
Chceme podporovať rozvoj podnikania
v týchto miestach, ale samozrejme nie
megalomanský. Nastane zonácia v národných parkoch a na ostatných územiach, ktoré nebudú bezzásahové, bude
ťažba v istom smere pokračovať. Bude
však prebiehať prírode blízkym spôsobom.“
Podľa navrhovateľov novely je cieľom
zmeny zákona presunúť obhospodarovanie štátnych lesov na území národných
parkov pod rezort životného prostredia.
Aj keď sa zmena netýka vlastníkov neštátnych lesov, ich zástupcovia patria
medzi najväčších kritikov navrhovaných
zmien. Parlament by mal rokovať o tejto
novele zákona na jeseň.
Daniela Virostko

veniec k obnovenému Pamätníku Anny
Svitanovej.
Následne sa presunula ku hlavnému
pamätníku, kde postupne uložili vence
aj zástupcovia ďalších organizácií mesta, spolkov a firiem. Pietny akt hudobne
doprevádzala Dychová hudba Sviťanka
a Podtatranskí Alexandrovci. Úlohy moderátorky sa zhostila Ing. Iveta Čírska.
Česť pamiatke tých, ktorí bojovali
a položili životy za slobodu.

Daniela Virostko
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE

Od vymenovania prvej primátorky
v histórii mesta ubehlo 1 000 dní

Tisíc dní vo funkcii štatutára mesta sú zaujímavým míľnikom hodným bilancovania. Pri tejto príležitosti nám pani primátorka Ing. Dáša Vojsovičová
poskytla krátky rozhovor.
n Bolo po vašom nástupe do funkcie
nutné pristúpiť aj k nepopulárnym
opatreniam?
Tomu sa, žiaľ, nedalo vyhnúť. Musela som zoštíhliť počet zamestnancov na
mestskom úrade. Efektivita práce nebola
priamo úmerná množstvu zamestnancov. Zrušila som medzistupne v riadení,
pozície vedúceho vedúcich boli zrušené.
Nových pracovníkov sme začali vyberať prostredníctvom výberových konaní
a konkurzov. Výkonnosť pracovníkov úradu a kvalita ich práce sa naozaj zlepšili.
n Váš volebný program ponúkal občanom zmeny. Čo z vašich zámerov sa podarilo v praxi naplniť?
Po mojom nástupe som mestský
rozpočet nenašla v najlepšej finančnej
kondícii. Mesto nemalo plán obnovy ani
pripravené projekty rozvoja. Ekonomika
je však základ, od ktorého sa odvíja chod
a rozvoj mesta v každej oblasti jeho života. Som rada, že financie sme postupne
skonsolidovali a zároveň pripravili nemálo dobrých projektov na získanie finančných prostriedkov z eurofondov a iných
grantových schém.
n Môžete to konkretizovať?
Áno. Podali sme 25 žiadostí o dotácie
a nenávratné príspevky v celkovej sume
takmer 8 miliónov eur. Zrealizovať sa
nám zatiaľ podarilo 13 projektov v objeme takmer 1 milión eur. Z vlastných
zdrojov sme tieto projekty spolufinancovali vo výške viac ako pol milióna tak, že
nevznikla žiadna diera v rozpočte. DôkaROČNÍK XX. - SEPTEMBER 2021

zom efektívneho hospodárenia našej samosprávy je aj fakt, že v súčasnosti je pripravená rekonštrukcia Štefánikovej ulice,
ktorú si budeme môcť dovoliť financovať
z vlastných zdrojov.
n Na aké ďalšie projekty ste sa zamerali?
Sú to určite dôležité oblasti, akými sú
revitalizácia zelene, parkov, či plôch na
parkovanie. Všetci registrujeme dlhodobo nepriaznivý stav chodníkov a ciest.
Preto sme sa pustili do opráv chodníkov na uliciach Mierová, Komenského,
Jilemnického a Štúrova. Toto zvládneme
z vlastného rozpočtu. Verím, že budeme
úspešní so žiadosťami na dva rozsiahle
projekty - vodozádržné opatrenia na ulici
Štúrovej a vnútrobloku v objeme takmer
1,5 milióna eur a revitalizácia vnútroblokov na uliciach Jilemnického a kpt. Nálepku v hodnote približne 900 tisíc eur.
n Ktoré vlastné výzvy sa vám podarilo
naplniť?
Som rada, že zákazky pre mesto realizujeme transparentnejšie - cez výberové
konania a prieskumy trhu. Jedným z mojich cieľov je, aby všetky menšie zákazky
vykonávali naše domáce - svitské firmy
a živnostníci. Veľkou výzvou pre mňa boli
aj Technické služby, ktoré v čase môjho nástupu boli organizáciou takmer
v úpadku. Chýbali im nastavené procesy
tak v dlhodobých investíciách do pracovníkov, ako aj v oblasti modernizácie techniky a vybavenia. Za obdobie ostatných
troch rokov sa dokúpila technika, zlepšili
sa pracovné podmienky zamestnancov

a zákonite aj samotné výkony organizácie. Zvlášť v čase druhej vlny pandémie
sme ocenili rekonštrukciu Domu smútku.
n Takmer dva roky vášho pôsobenia
ovplyvnilo šírenie korona vírusu a časté
a dlhé lock-downy. Aký to malo dopad
na vás, či prácu úradu a mestských inštitúcií?
Korona zabrzdila to, čo bolo dobre rozbehnuté. Zo dňa na deň sme museli riešiť
iné priority. Na prvé miesto sa dostala
ochrana života a zdravia. Boli sme postavení pred úplne novú, doposiaľ nepoznanú realitu. Museli sme sa jej prispôsobiť
a za pochodu sa naučiť čeliť pandémii.
Mobilizovali sme svoje sily na šitie rúšok,
donášku potravín, starostlivosť o chorých
a osamotených občanov. Život a práca
nezastali. Bolo to náročné. Ani nám na
mestskom úrade sa vírus nevyhol, zastupovali sme sa, pomáhali si navzájom.
Zvládli sme to a to je najdôležitejšie.
n Funkcia primátorky určite ovplyvnila
aj váš súkromný a rodinný život...
Samozrejme. Veľmi rýchlo som zistila,
že práca primátora trvá 24 hodín denne
a 7 dní v týždni. Je to o pomoci ľuďom,
kedy musíte byť pri nich v čase, keď prežívajú náhle, kritické a nečakané životné
situácie. Požiar, či iná havária si vhodný
čas alebo hodinu nevyberá. Ani vianočné sviatky nebývajú výnimkou, ak treba
napr. umiestniť práve v tomto čase opusteného človeka do zariadenia sociálnych
služieb. Som veľmi vďačná mojej rodine
za to, že mi v tomto mojom poslaní pomáha a stojí pri mne každý deň.
n Do ďalších komunálnych volieb chýba už len čosi viac ako rok. Je niečo, na
čo sa chcete v tomto období najviac zamerať?
Mojím cieľom je, aby sa nám podarilo
zrealizovať pripravené projekty tak, aby
občania mali možnosť vidieť výsledok
našej práce. Verím, že naše mesto bude
zveľadené, skrášlené a všetkým sa nám
vo Svite bude spokojne žiť.
n Čo by ste na záver odkázali občanom?
Rada by som všetkých pozdravila
a mnohým poďakovala za námety, postrehy a pripomienky k našej práci. Práve
spätná väzba od občanov nás posúva
vpred. Veľmi si vážim vaše názory, dobre
mienené rady, snažím sa vás vždy vypočuť a konať podľa najlepšieho vedomia
a svedomia. Viem, že ani zďaleka sa nedá
vyhovieť všetkým a nemám ani čarovný
prútik, ktorým by som si pomohla pri
vyriešení mnohých problémov. Ubezpečujem Vás však, že každý deň robím maximum pre to, aby sa v našom krásnom
meste oplatilo žiť. Ja tu žijem celý život.
Som jedna z Vás, je to náš Svit.
Za rozhovor ďakuje
Daniela Virostko
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Srdce pomoci
Pridajte sa k zberu aj Vy. Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová za doprovodu Občianskeho združenia Športuj srdcom symbolicky „pokrstila“
23. augusta nové kovové srdce pri Dome kultúry vhodením svojich nazbieraných vrchnákov z pet fľiaš.

Novoosadené kovové srdce pri Dome
kultúry vzniklo na podnet primátorky
a predsedu OZ Športuj srdcom Martina
Svočáka. Ktokoľvek doň môže vhadzovať
nazbierané vrchnáky a OZ Športuj srdcom
ich bude distribuovať tam, kde ich práve
budú potrebovať. Tam, kde môžu pomôcť,
alebo dokonca „zaplatiť“ liečbu na záchranu života. Primátorka mesta iniciovala
a zabezpečila, aby sa tento zber stal verejný,
systematický, ale najmä, aby sa propagoval.
„S myšlienkou vytvorenia spoločného zberného miesta som sa inšpirovala
v iných samosprávach a keď za mnou prišiel Martin Svočák, dohodli sme konkrétnu
podobu. Mnoho ľudí vrchnáky zbiera, ale
nevedia kam s nimi. Mnohí si myslia, že

táto aktivita už zanikla. Ak organizovaním
a propagáciou vieme pomôcť, vytvorili sme
základ podpory dobrej myšlienky toho, že
vrchnáky vždy poputujú na dobrý účel, ale
najmä môžu niekomu nesmierne pomôcť.
Tým, že takto združíme všetkých, ktorí vrchnáčiky zbierajú, dokáže byť tá pomoc efektívnejšia,“ vysvetľuje pôvod nápadu primátorka Ing. Dáša Vojsovičová.
Spomínané občianske združenie už
dlhodobo realizuje zber obyčajných vrchnákov z pet fľiaš, ktoré následne venujú
rodinám v núdzi, ktoré ich zbierajú v obrovských množstvách. Firmy, ktoré spracúvajú
vyzbierané vrchnáky ich potom od týchto
rodín kupujú, pričom výkup sa uskutočňuje
v tonách. Za jednu tonu vrchnákov dostane
rodina niekoľko eur, preto, aby si vôbec „pomohli“, musia nazbierať tých ton niekoľko.
Primátorka Ing. Dáša Vojsovičová dopĺňa: „Priala by som si, aby sme pomohli tejto skvelej myšlienke zberu vrchnákov pre
rodiny, ktoré či už bojujú o zdravie svojich
detí a stojí ich to mnoho peňazí, ktoré často
ani nemajú ako získať, alebo sa jednoducho
ocitli v ťažkej životnej situácii. Chcela by
som aj tým, že sme ako mesto zabezpečili
výrobu a inštaláciu tohto kovového srdca
vyzvať všetkých Sviťanov, obyvateľov okolitých obcí, alebo len príležitostných návštevníkov nášho mesta, aby sa zapojili a vrchnáky nevyhadzovali, ale prispeli ich vhodením
do srdca, lebo ľudskej spolupatričnosti,
vzájomnej pomoci a súcitu na svete nikdy
nie je dosť.“ Autorom a výrobcom srdca je

Sviťan Lukáš Kochan, ktorý ho zhotovil vo
svojej dielni.
Martin Svočák dodáva: „Ak sa niečo
snažíme robiť sami, nemá to zo začiatku
nikdy taký efekt ako si predstavujeme. Ak
však do toho dáme dostatočnú energiu
a dokážeme spojiť verejnosť aj pre takú
malú vec ako je zbieranie vrchnáčikov,
dokážeme úžasné veci a to aj záchranu
života. Príkladom toho sú všetci ľudia, ktorí vrchnáčiky zbierajú už niekoľko rokov
a vďaka tomu sa dievčatku zo Starej Turej
zafinancovali operácie, liečby a rehabilitácie v hodnote viac než 30 000 eur. A obdivuhodné je práve to, že rozbehnúť to dokázal
jednotlivec - sama mamička, ktorá už nevedela ako svojej dcére pomôcť a je pre ňu
ochotná urobiť čokoľvek, aby sa vyliečila.
A to všetko popri tom, ako jej venuje 24-hodinovú starostlivosť. Takže práve takéto
reálne príbehy ľudí, ktorí sa nevzdávajú
v boji s chorobou by nás - zdravých mali motivovať k podpore a dodaniu potrebnej energie rodine takýmto srdečným a nenáročným
gestom ako je zbieranie vrchnáčikov.“
Zároveň má takýto zber aj vedľajšie
efekty ako zvýšená miera separácie, alebo recyklácia vrchnákov. Počas budúceho,
6. ročníka ALS behu - Memoriálu Jána Svočáka plánujú organizátori dať bežcom vyrobiť medaily práve z plastu roztaveného
z vrchnákov ako poďakovanie za podporu.
Tento rok dostal každý registrovaný bežec
plastovú kľúčenku.
K iniciatíve zberu vrchnáčikov ako pomoci pre zdravotne postihnuté deti sa pridali aj Technické služby Svit. Počas triedenia na separačnej linke vyzbierali doposiaľ
10 kg vrchnáčikov. V tejto podpore budú
pokračovať aj naďalej.
Pridajte sa aj Vy a podporte dobrú myšlienku pomoci zberom vrchnákov!
Daniela Virostko

Deťom v časti Pod Skalkou slúžia nové hojdačky
Doplnenie hracích prvkov detského ihriska v časti Pod Skalkou je projekt,
ktorý bol prihlásený do výzvy participatívneho rozpočtu, za zrodom ktorého stála primátorka mesta Svit Ing. Dáša Vojsovičová.
Venovala osobitú pozornosť vytvoreniu
participatívneho rozpočtu, ktorý umožňuje
občanom a subjektom realizovať nápaditý
projekt, ktorý prináša mestu a jeho obyvateľom verejnoprospešný prínos. O tom, že
je to správna vec, ktorá zaujala verejnosť
svedčí množstvo podaných projektov.
Pri finálnom hlasovaní občanov za jednotlivé projekty skončil projekt - Doplnenie hracích prvkov detského ihriska ako
tretí, teda nevíťazný. Záujmom mesta však
bolo podporiť a zrealizovať obnovu detského ihriska aj z iných finančných zdrojov
ako je participatívny rozpočet. Primátorka
dodáva: „Hľadali sme možnosti ako získať
finančné prostriedky na obnovenie detského ihriska v časti Pod Skalkou. Chcem, aby
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to bolo bezpečné a príjemné miesto, ktoré deťom prinesie radosť a rozptýlenie vo
forme zábavy a hier. Preto, aj keď projekt
nebol úspešný v participatívnom rozpočte,
obnovíme ho z iných zdrojov.“
A priaznivý výsledok sa dostavil. Mesto
sa prihlásilo do výzvy Prešovského samosprávneho kraja - Mikroprogram PSK
a spracovalo projekt - Inovácia detských
ihrísk. Ten bol úspešný a Svit získal finančnú dotáciu z rozpočtu PSK. Vďaka finančnej podpore Prešovského samosprávneho
kraja a spolufinancovania mesta Svit sa
deti dočkali nových hojdačiek, ktoré obohatili detské ihrisko a na ktorých sa môžu
vyšantiť.
Mária Jalovičiarová
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Spojená škola Mierová
vo

Svite

Základná umelecká škola

pozýva na

skúšky
v zborovni ZUŠ

a kancelárii zástupcu riaditeľky ZUŠ
Do umeleckých odborov

Hudobného, Výtvarného, Tanečného,
Literárno-dramatického
Pozývame deti od 5 rokov

Prihlásenie možné aj elektronicky:
https://zussvit.edupage.org/register/

Zo života zdravotne
postihnutých vo Svite
V letných mesiacoch sme navštívili zaujímavé múzeá a výstavy.
A o naše dojmy by sme sa radi s Vami podelili, alebo Vás inšpirovali...
V Poprade nás zaujala nová expozícia
s názvom - Poprad a okolie v zrkadle vekov.
Novootvorené zrekonštruované priestory
súčasnými prezentačnými prostriedkami
sprostredkujú príbeh osídlenia územia
Popradu a jeho okolia. Expozícia svojím
obsahom, štruktúrou, členením poskytuje
návštevníkovi podstatné informácie o spoločenskom, politickom, hospodárskom, duchovnom, kultúrnom živote a prírodnom
prostredí mesta Poprad a okolia od praveku
až po súčasnosť. Boli sme milo prekvapení
usporiadaním a obsahom expozícií.
Zaujala nás aj expozícia Podtatranského
múzea v Poprade - Knieža z Popradu a jeho
hrobka, ktorá predstavuje archeologický
nález európskeho významu. Rok, okolnosti
a miesto nálezu: október 2005, v priebehu
výstavby Priemyselného parku Poprad Matejovce.
Druhou časťou našej návštevy bola Popradská Galéria. Okrem stálej expozície výROČNÍK XX. - SEPTEMBER 2021

stavy diel našich maliarov sme mohli hneď
pri vchode do Galérie obdivovať zmenšeniny vynálezov Leonarda da Vinciho, vynálezcu, maliara, architekta , matematika a vzdelanca iných vedných odborov. Bol to jeden
z najväčších géniov v dejinách ľudstva.
Niektoré exponáty ako razidlo, gulôčkové
ložisko a iné sme si mohli aj vyskúšať. Boli
tam vystavené aj kópie jeho obrazov ako
Mona Lisa, Dáma s hranostajom, či Posledná večera. Bol to naozaj zážitok, keď sme
si mohli kľudne pozrieť tieto obrazy a nemuseli sme sa tlačiť v Louvre v Paríži, kde
sú vystavené ich originály. Výstava ja naozaj vynikajúco pripravená. Sme radi, že tak
blízko nášho mesta je umiestnená takáto
významná výstava.
V auguste sme navštívili múzeum v Tatranskej Lomnici, kde nás oslovili zrekonštruované priestory a nové usporiadanie
exponátov. V druhej polovici augusta sme
usporiadali výlet pre našich členov a senio-

Spojená škola
Základná umelecká škola
Mierová 134
059 21 Svit
https://zussvit.edupage.org/
e-mail: zus@ssmierovasvit.sk
mobil: 0948/195 869

rov zo Svitu na trase múzeum Oravskej dediny v Zuberci, kde je viac ako 50 stavieb
ľudovej architektúry rozostavených v niekoľkých celkoch, predstavujúcich jednotlivé časti Oravy. Pozrieť si tu možno technické stavby ako mlyn na vodný pohon,
plátennícky mangeľ na hladenie modrotlače, olejáreň, hrnčiarsku pec a iné. Múzeum
je rozdelené na 5 celkov. Druhou zastávkou bol drevený kostol v Tvrdošíne, ktorý bol v roku 2008 zapísaný do Zoznamu
svetového dedičstva UNESCO. Pochádza
z druhej polovice 15. storočia a v 17. storočí ho renesančne upravili. Jeho dominantou je barokový oltár z konca 17. storočia
s obrazom všetkých svätých. Poslednou zastávkou bola Oravská priehrada. Tu sme sa
loďou preplavili na ostrov umenia - Slanický
ostrov. Oravská priehrada vznikla zatopením piatich osád, ktoré navždy zmizli pod
vodou priehrady v roku 1953. Ako ostrov sa
zachovalo iba návršie s kostolom a kalváriou, ktoré kedysi tvorilo dominantu obce
Slanica. O niekoľko rokov vznikla myšlienka
vytvoriť na tomto jedinečnom mieste stále
expozície Oravskej galérie, ktoré boli otvorené v rokoch 1971 - 1973. Opäť sme spoznali časť našej krajiny a jej históriu.
Ing. Ľubica Kuzmíková
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Žiadosť o financovanie projektu revitalizácie
vnútroblokov je podaná. Mesto čaká na posúdenie.
Pred časom mesto informovalo a vyzvalo Vás – obyvateľov mesta o pripomienkovanie a návrhy k projektu revitalizácie vnútroblokov na ulici Jilemnického a Kpt. Nálepku. Dnes je už žiadosť o financie úspešne podaná. Prinášame Vám vizualizáciu toho, ako by vyzerali rekonštruované vnútrobloky v prípade schválenia žiadosti.
Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová pred časom v súvislosti s rozsiahlymi
úpravami vyzvala občanov, aby pripomienkovali návrh projektu: „Záleží mi na
tom, aby Sviťania mali možnosť vyjadriť
svoj názor alebo pripomienky, ktoré zlepšia finálny výsledky. Verím, že v tomto
žiadaní o financovanie projektov budeme úspešní a zlepšíme tak okolie obydlí
mnohým ľuďom bývajúcim v týchto lokalitách.“
V prípade schválenia žiadosti mesta
Svit na výzvu z Integrovaného regionálneho operačného programu - IROP by
sa mesto spolupodieľalo 5% z celkových
nákladov projektu, teda sumou 41 487 €.
Celkové náklady predstavujú sumu
829 744 €, z toho 788 257 €, teda 95%,
by bolo financovaných práve zo zdrojov
IROP.
Projektová dokumentácia zahŕňa nasledovné úpravy vo vnútroblokoch:
n Jilemnického:
n výmena povrchu chodníkov,
n dobudovanie parkovísk s výmenou
		 nepriepustného povrchu,

multifunkčné ihrisko a priestor pre
		 workout so zelenou bariérou proti
		hluku,
n doplnenie mobiliáru,
n výstavba
nových zberných stano		 vísk odpadu,
n celková revitalizácia a doplnenie ze		lene,
n prístrešky pre komunitné stretávanie,
n zmena funkcie pôvodných betóno		 vých stojísk.
n Kpt. Nálepku - Mierová:
n výmena povrchu chodníkov,
n dobudovanie parkovísk s výmenou
		 nepriepustného povrchu,
n obnova basketbalového ihriska,
n doplnenie prvkov detských ihrísk
		 (pieskovisko, hojdačka),
n doplnenie mobiliáru,
n výstavba nových zberných stanovísk
		odpadu,
n celková revitalizácia a doplnenie
		zelene.
n Kpt.Nálepku - Hlavná:
n výmena povrchu chodníkov a dobu		 dovanie nových - vybudovanie prí-

		 stupu na dolnú zastávku SAD,
n dobudovanie parkovísk s výmenou
		 nepriepustného povrchu,
n doplnenie prvkov detských ihrísk
		 (pieskovisko, hojdačka),
n doplnenie mobiliáru,
n výstavba nových zberných stanovísk
		odpadu,
n prístrešok pre komunitné stretávanie,
n celková revitalizácia a doplnenie ze		lene,
n plocha vyhradená pre komunitné
		 záhrady.
Daniela Virostko

Zber kuchynského biologicky
rozložiteľného odpadu pokračuje

Štatistiky odhadujú, že podiel tohto
druhu odpadu na komunálnom odpade je 30 až 40%. Takýmto spracovaním sa
znižuje množstvo odpadu na skládkach
a zamedzuje sa tvorbe rôznych nežiaducich
plynov. Zber odpadu zabezpečujú dvaja
zamestnanci a jeden vodič. Napriek informovaniu o tom, čo patrí a čo nepatrí do nádoby (formou nálepky na nádobe), sa stále
nájdu obyvatelia, ktorí hádžu do kontajnera
aj obaly, plechovky a iné. V nádobách sa našli napríklad sklá, oblečenie, igelitové tašky,
kamene, kosti a tekutý odpad. Vzhľadom
k tomu musí tretí zamestnanec pred spracovaním odpad pretriediť, čo zvyšuje
náklady a pracnosť spracovania. Okrem
toho, tento zamestnanec nádoby aj hygienizuje. Prvýkrát sa uskutočnil zber odpadu
5. júla 2021, kde sa vyzbieralo 860 kg. Za
uplynulé obdobie si obyvatelia zvykli na
nový druh separácie. Posledný uskutočnený zber bol v objeme 3460 kg.
Spôsob zberu a spracovania nie je
nemenný, stále sa uvažuje o zakúpení
kompostérov, avšak na potrebný počet
zatiaľ nie sú finančné prostriedky. Pokiaľ
sa podarí získať finančné prostriedky z externých zdrojov, bude k dispozícii aj táto
možnosť spracovania biologicky rozložiteľných odpadov vrátane kuchynského
odpadu.
TS Svit

n

Od 1. júla pribudli v meste nové hnedé kontajnery určené na zber kuchynského odpadu. Ešte pred ich umiestnením bolo schválené mestským zastupiteľstvom všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch, kde bola premietnutá táto nová legislatívna povinnosť.
Technické služby Svit informovali vopred niekoľkými spôsobmi o účele zberu,
spôsobe spracovania i o tom, čo do týchto
nádob patrí a čo nie je určené na tento selektívny zber odpadu.
Vzhľadom k tomu, že žiadosť Envirofondu na zakúpenie nádob na zber odpadu nebola schválená, muselo mesto
v spolupráci s Technickými službami (TS)
uhradiť zakúpenie nádob z vlastných
prostriedkov. Vo Svite je rozmiestnených
84 kusov hnedých nádob, ktoré sa vyprázdňujú podľa aktualizovaného harmonogramu zberu odpadov vždy v pondelok. Bolo zaznamenaných zopár žiadostí
na premiestnenie týchto nádob, k čomu
sa snažili TS pristúpiť tak, aby v danej oblasti bol zber pokrytý hnedou nádobou.
Bohužiaľ, niektorí obyvatelia sa snažia
svojvoľne presúvať nádoby. Hnedé nádoby sú špeciálne určené pre zber biologicky rozložiteľného odpadu, teda sú prevetrávané, aby sa predchádzalo zápachu.
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V spodnej časti je umiestnená mriežka,
aby prípadná kvapalina stiekla.
Harmonogram zberu je k dispozícii
na webovej stránke TS, ako aj mesta Svit.
Okrem toho je k dispozícii aj aplikácia
do mobilu pod názvom Odvoz odpadu
(pod záštitou firmy Envipak), kde si môže
každý obyvateľ nastaviť zasielanie pripomienok, v ktorý deň a aký druh odpadu
je zbieraný.

Kontajnery sa nielen vyprázdňujú,
ale aj udržiavajú
Každý kontajner je po vysypaní umývaný a umiestnený späť na určené miesto.
Následne je kuchynský odpad zhromaždený
v chladiacom zariadení a spracovaný najprv
v zmiešavači spolu s ďalším biologicky rozložiteľným odpadom. Po zmiešaní a pomletí
postupuje takto upravený odpad do fermeno
tora, kde sa hygienizuje pri teplote 70 C. Výsledkom celého procesu je kvalitný substrát
kompostu použiteľný na rôzne účely.

Link na vizualizáciu
projektov

Inzercia:
Kúpime dom alebo pozemok v Podskalke,
prípadne vymeníme za dvojizbový byt
vo Svite pri plavárni plus doplatok.
Kontakt: 0944 007 606

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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Severská chôdza so špeciálnymi palicami
Pravidelné kurzy aj vo vašom meste SVIT

Nordic walking
najzdravšia a najrýchlejšie sa
· jerozvíjajúca
ozdravno - športová
·
·
·

LEKÁREŇ SVIT

PARTNER pre Vaše zdravie

Karta výhod.

Navštívte nás v priestoroch lekárne na Štúrovej ulici 275/86,
(vedľa pošty) vo Svite, alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle
0911 359 355 alebo e-mailom: lekaren@sanittas.sk

Prevádzkový čas: Pondelok - Piatok od 8.00 do 16.00
Tešíme sa na Vašu návštevu.
				

Tím lekárne SVIT

Rôzne typy kurzov šité na mieru
Minikurz Svit: 2. 10. 2021, 13.00 - 16.00 h
Minikurz Svit: 17. 10. 2021, 9.00 - 12.00 h
Základný kurz Svit: 17. 10. 2021, 9.00 - 14.30 h
Tréning Svit: 7. 11. 2021, 13.00 - 15.00 h
Poskytneme bezplatne špeciálne NW palice:
Minikurz Svit 2. 10. 2021, 13.00 -16.00 h

plakat.3.mamut:Sestava 1

17.8.2021

19:50

inzercia

Teší sa na Vás
Michal Šerfel certifikovaný inštruktor NW
Tel.: 0903 628 884
E-mail: mich.serfel@gmail.com
https://snwa.sk/podujatia/kategoria/strba/
Stránka 2

III. členskú výstavu
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VYSTAVUJÚ Hanka Slebodová Kamil Glovňa Miro Kováč Rado Kubík Karol Nowak Jozef Potocký Jirko Salzmann

Pre našich verných pacientov ponúkame program

·

Fotoklub MAMUT Poprad v spolupráci s Mestskou knižnicou vo Svite otvárajú

Našu lekáreň prevádzkujeme od júla 2021 so snahou poskytnúť kvalitné služby v oblasti lekárenskej starostlivosti orientovanej na individuálne potreby pacienta. Poskytujeme odborné
a profesionálne farmaceutické služby. Je tu pre Vás k dispozícií
kvalifikovaný tím, ktorý Vám vždy ochotne pomôže.
Pri vstupe do lekárne Vás privíta krásne a moderné prostredie. V lekárni, ktorá je členom PARTNER, sa staráme o Vaše
zdravie. Pre našich pacientov sme preto zriadili na území mesta Svit a širšieho okolia bezplatnú donáškovú službu liekov
a zdravotníckych pomôcok. Služba pacientom uľahčí život ťažko pohyblivým ľuďom, tým, ktorí sú príliš zaneprázdnení alebo
je im nepríjemné vybrať si lieky v lekárni. LEKÁREŇ SVIT ponúka
široký výber liekov viazaných na lekársky predpis, voľnopredajných liekov, výživových doplnkov, čajov, kozmetiky a iné.
Špecializujeme sa na PREDAJ A VÝDAJ ZDRAVOTNÍCKYCH
POMOCOK. V našej ponuke nájdete ortézy, bandáže, bedrové
pásy, krčné goliere, pomôcky na ochranu chodidla, mechanické vozíky, chodítka, barly, toaletné kreslá. Pomôcky pre stomických pacientov, kompresívne elastické pančuchy, epitézy
a podprsenky po ablácii prsníka.
Náš úvodný lekárenský sortiment budeme postupne rozširovať podľa Vašich požiadaviek a potrieb tak, aby ste sa k nám
vždy radi vracali.

pohybová aktivita na svete
NW zahŕňa pohyb viac ako 90% svalov
NW pre každého, kto sa chce hýbať na
čerstvom vzduchu počas celého roka
Bezpečná jednoduchá, efektívna
a zábavná cesta ku zdokonalenie
kondície so zdravotnými benefitmi
Vhodná pre ľudí vyššieho veku aj
so zdravotným obmedzením i pre
aktívnych športovcov

inzercia

Výstava vo výstavných priestoroch Mestskej knižnice vo Svite potrvá
od 2. do 30. 9. 2021 (otvorené vo výpožičnom čase knižnice).
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ZO ŽIVOTA V MESTE

Plán obnovy pozemných komunikácií
B: PLÁN OBNOVY CIEST
1. OPRAVA NESPEVNENÝCH PLÔCH
ULICA
Cesta na chovateľskú stanicu
Kpt. Nálepku

ZDROJE
PLOCHA
2
(m )
Vlastné (€)
Iné (€)
1300,0
50,0

Cena
v závislosti
od doby
trvania
úprav

FORMA
REALIZÁCIE

HARMONOGRAM

-

UKONČENÉ
Jún 2021

-

UKONČENÉ
Jún 2021

Záhradná

1450,0

-

Štúrova

530,0

Štefánikova

1200,0

Jilemnického

2190,0

September,
Október 2021

Hviezdoslavova

340,0

Október 2021

In-housing

-

POZNÁMKA

August 2021
August 2021
September 2021

Kpt. NÁLEPKU
HVIEZDOSLAVOVA

ZÁHRADNÁ
ŠTÚROVA
JILEMNICKÉHO

ŠTEFÁNIKOVA

Cesta na chovateľskú stanicu

2. OPRAVA CIEST
ULICA
Štefánikova cesta + parkoviská
Štefánikova - 1. etapa
Internát - MsÚ
Štefánikova - 2. etapa
MsÚ - Zdravotné stredisko
Štefánikova - 3. etapa
Zdravotné stredisko - Štadión
Štúrova - vnútroblok
Jilemnického
Hlavná
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ZDROJE
PLOCHA
(m2)
Vlastné (€)
Iné (€)

FORMA
REALIZÁCIE

HARMONOGRAM

POZNÁMKA
Projektová
dokumentácia

-

2 900,00

-

Projektovanie
dopravných
stavieb, s.r.o.

August,
September 2021

1 373,0

65 440,12

-

Víťaz VO

September,
Október 2021

386,0

19 617,28

-

Víťaz VO

September,
Október 2021

1 375,0

71 109,85

-

Víťaz VO

September,
Október 2021

100,0

49 143,49

-

Víťaz VO

Rok 2023

2 500,0

-

-

Víťaz VO

Rok 2023

720,0

-

-

Víťaz VO

Rok 2023

CP Asfalty Tatry

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
ŠTÚROVA

ŠTEFÁNIKOVA
3. etapa

2. etapa

1. etapa

JILEMNICKÉHO

HLAVNÁ

3. PRIECHODY PRE CHODCOV
ULICA

ÚSEK
(v km)

Záhradky, Chemosvit, NORD Svit

Záhradky

598,930

Chemosvit

NORD Svit

596,102

ZDROJE
Vlastné (€)

Iné (€)

1 803,60

-

14 738,35

10 000,00
Dotácia
MF SR

-

11 800,00

17 920,91

-

FORMA
REALIZÁCIE

HARMONOGRAM

POZNÁMKA

FLOW-RMT, s.r.o.,
Prešov

UKONČENÉ
Jún 2021

Realizácia
pretlaku popod
cestu I/18

Víťaz VO /
In-housing

Rok 2022

Pretlak - UKONČENÉ
Vybudovanie nástupných ostrovčekov,
osvetlenie priechodu,
vodorovné/zvislé
značenie

Chemosvit

Rok 2022

Pretlak - UKONČENÉ
Osvetlenie priechodu

Rok 2022

Pretlak - UKONČENÉ
Vybudovanie nástupných ostrovčekov,
osvetlenie priechodu,
vodorovné/zvislé
značenie

Víťaz VO

ZÁHRADKY

NORD SVIT

ROČNÍK XX. - SEPTEMBER 2021

CHEMOSVIT
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ZO ŽIVOTA V MESTE

4. AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
ZDROJE

ÚSEK
(m)

Vlastné (€)

Iné (€)

Horská, Skalná, Mierová

-

1 440,00

Realizácia Horská, Skalná, Mierová

-

-

ULICA

HORSKÁ

FORMA
REALIZÁCIE

HARMONOGRAM

POZNÁMKA

-

Projektovanie
dopravných
stavieb, s.r.o.

UKONČENÉ
Júl 2021

Projektová
dokumentácia

-

Víťaz VO

Rok 2022

MIEROVÁ

SKALNÁ

Gréckokatolícka farnosť
Svit putovala po klenotoch
našej archieparchie
V sobotu 31. júla sa gréckokatolícka farnosť Svit vybrala po stopách histórie našej cirkvi – po drevených chrámoch. V tento deň veriaci spolu so svojím kňazom o. Martinom Snakom navštívili celkovo tri chrámy – drevený chrám sv. Lukáša evanjelistu v Tročanoch,
rímskokatolícky drevený kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove
a drevený chrám v Bardejovských kúpeľoch, ktorý je zasvätený Presvätej Bohorodičke Ochrankyne.
Vo všetkých troch chrámoch veriaci mohli cítiť históriu našej viery, ktorá je tak bohatá, že drevené chrámy právom môžeme nazvať klenotmi našej archieparchie. V drevenom chráme v Bardejovských kúpeľoch veriaci spod Tatier
okrem výkladu prijali aj sviatosť zmierenia a slávili Božskú
svätú liturgiu, po ktorej prijali novokňazské požehnanie od
o. Jakuba Jasíka.
Tento deň bol pre svitskú farnosť dobrým impulzom k rozvoju
duchovného života po ťažkom čase uzavretosti, ktorý sme zažili.
Text a foto: o. Martin Snak
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„Narodila“ sa plošina...

V závere augusta sme sa stali svedkom veľkej udalosti. Narodila sa plošina. Konečne. Biela, novučičká vysokozdvižná, hodná
tohto storočia. Potrebovali sme ju ako soľ nad zlato. Presne ako
v tej rozprávke. Život nezastavíš a tá naša stará „barborka“ vo
veku vyslúžilca môže odísť na zaslúžený dôchodok. Odrobila si
svoje, má na to nárok.
Vysokozdvižná plošina bude na prospech celému mestu.
Široké využitie na opravy verejného osvetlenia, rôzne výškové
práce, na krátkodobý prenájom pre súkromné osoby a podnikateľské subjekty. Vďaka podpore poslancov mesta Svit sa napriek rapídne rastúcim cenám podarilo v krátkej dobe vysúťažiť
formou verejného obstarávania nové vozidlo. Jednou z prvých
činností bola výmena vlajok na základných školách vo Svite.
Technické služby mesta Svit
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE

Deti pokrstili táborový strom
spolu s primátorkou

Poslednú skupinu detí v dennom letnom tábore Centra voľného času, ktorý sa konal počas druhého augustového týždňa, sprevádzala primátorka
mesta Ing. Dáša Vojsovičová pri „krste“ táborového stromu, ktorý spolu
s iniciátorkou nápadu a vedúcou tábora Ing. Alicou Skokanovou zasadili
deti z prvého turnusu za pomoci Technických služieb.
Deti v sprievode primátorky k nemu
9. augusta slávnostne upevnili popisnú
tabuľu „Táborový strom“ spolu so šerpou
s podpismi detí. Hrab obyčajný zasadený za
areálom Koliby, pri rieke, pokrstili účastníci

tábora veselo tančekom, ktorý si v tábore
nacvičili.
Primátorka mesta bola myšlienkou nadšená a ochotne ju podporila. „Verím, že sa
z tejto peknej myšlienky stane nová tábo-

rová tradícia. Vždy, keď pôjdete okolo a uvidíte tento táborový strom, spomeňte si na
vaše pekné chvíle strávené v tábore, nech
je vašou živou spomienkou. A keď uvidíte,
že je suchý, môžete ho aj poliať,“ prihovorila
sa detičkám primátorka.
Centrum voľného času chce z tejto
myšlienky založiť tradíciu a tak je možné,
že postupom času vznikne táborová alej
a podporí tak nielen rozširovanie zelene
v meste, ale má aj edukačný moment budovania vzťahu k zeleni a životnému prostrediu. Zároveň to v deťoch podporí pestovanie vzťahu a hrdosti k trvalým hodnotám,
keď budú môcť napríklad pri prechádzke
ukázať „ich táborový strom“ rodičom, či kamarátom.
Hrab obyčajný (Carpinusbetulus) je statný jednodomý listnatý strom dorastajúci do
výšky asi 30 m z čeľade brezovité. Používa
sa aj ako rastlina na živé ploty.Statný strom
s mohutnou vysoko klenutou, ale niekedy
trochu nepravidelnou korunou. Kmeň je
pokrytý šedou hladkou kôrou, konáre lesklo hnedou. (zdroj: Wikipédia)
Daniela Virostko

Mimoriadny úspech Sebastiána Bucha

Sebastián Buch sa stal laureátom I. ročníka súťaže pre mladých slovenských skladateľov do 35 rokov pod heslom „Posuň svoju hudbu ďalej“
v rámci medzinárodného festivalu komornej hudby „Konvergencie 2021“,
do ktorej bolo prihlásených 18 komorných kompozícií.
Odbornou porotou boli skladby hodnotené na základe bodovania a po spoločnej
online konzultácii porotu najviac zaujalo
5 skladieb z pera prevažne profesionálne formovaných hudobných skladateľov.
Päť kompozícií laureátov súťaže odznejú
v premiére v rámci 22. ročníka festivalu
Konvergencie 2021, ktorý sa uskutoční
5. - 26. septembra 2021 v Bratislave vrátane
kompozície Sebastiána Bucha: Akt pre klarinet, violončelo a klavír.
Sebastián Buch je najmladší ocenený
účastník skladateľskej súťaže „Konvergencie 2021“, je študentom Bilingválneho gymnázia D. Tatarku v Poprade, zároveň študuje

kompozíciu na Cirkevnom konzervatóriu
v Bratislave u L. Borzíka a hru na klavíri
v Základnej umeleckej škole Mierová vo
Svite u Petra Čapó. Ako sám Sebastián hovorí: „S hudbou som začal pomerne neskoro, pred piatimi rokmi, avšak o to viac ma
baví. Každý deň cvičím na klavíri a tiež často
komponujem. Inšpiráciu hľadám v literatúre, poézii, prírode, obrazoch a filozofii“.
Sebastiánovi Buchovi k tomuto mimoriadnemu úspechu srdečne blahoželáme
a do ďalšej skladateľskej a interpretačnej
činnosti mu želáme hojne umeleckej inšpirácie, úspechov a húževnatosti.
Peter Čapó

Letné programy sú za nami

kultúry patril promenádnym koncertom,
v ktorých sa predstavili jednak domáce
telesá ale aj profesionálnym súborom Podtatranskí Alexandrovci, ĽH Bystrianka,
DH Sviťanka, skupina Star Band, či Traja
z Raja. Verejnosť zaujali aj Duchoňovci,
Peter Lipa a AMC Trio, Divadlo Commedia a letné kino. Počas leta sa, okrem
Otvorenia leta, uskutočnilo 15 podujatí,
na ktorých sa zúčastnilo cca 1 200 divákov. Mesto plánuje zrealizovať letný festival aj v budúcom roku. Bude sa snažiť
ho predstaviť verejnosti s vylepšeným
technickým zabezpečením spĺňajúcim
komfort diváka a bohatou programovou
skladbou.
Mária Jalovičiarová

Vedenie mesta Svit v tomto roku po
prvýkrát realizovalo pilotný projekt - „Letné programy vo Svite“, s cieľom ponúknuť verejnosti užiť si program „doma“ vo
Svite. Široká škála podujatí bola zameraná na všetky vekové kategórie. Každý si
mohol vybrať program, o ktorý mal záujem. Veľký úspech zožal úvodný program
- Otvorenie kultúrneho leta, ktorý sa
uskutočnil 26. júna 2021 v exteriéri pri
Iskra Aréne, v rámci ktorého vystúpila
plejáda nielen domácich súborov ale aj
profesionálnych telies. Diváci sa zabavili
pri vystúpení Evy Mázikovej, zatancovali
ROČNÍK XX. - SEPTEMBER 2021

si so skupinou Shock Band a záver dňa
patril známej Ščambe s dievčenskou skupinou Čerešenky.
Mesto Svit realizovalo otvorenie leta
v súlade s platnými protiepidemickými
opatreniami a o to viac je potešujúce, že
toto podujatie priebežne v rámci celého
dňa navštívilo približne 1 200 divákov. Po
tomto otváracom sa uskutočňovali rôzne
programy. Deti a ich rodičia si pozreli rozprávky v areáli Koliby a je na mieste spomenúť, že deti zaujali hrané rozprávkové
postavy, ktoré mali možnosť vidieť naživo. Areál Koliby a priestor pred Domom
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30 ROKOV MESTSKEJ POLÍCIE

Mestská polícia je tridsiatnička...
V tomto roku si na Slovensku viaceré mestské polície pripomínajú výročie svojho založenia. Medzi ne patrí aj Mestská polícia vo Svite, ktorá tiež
oslavuje 30 rokov. Od roku 1991 prešla rozsiahlymi zmenami. Či už svojím
sídlom, vybavením alebo aj právomocami. A tri dekády, to už je veru čas
hodný ohliadnutia sa späť...
Svitská mestská polícia (MsP) má od svojho vzniku za sebou dlhú cestu plnú rôznych
zaujímavých zmien a inovácií, ktoré ju kreovali do súčasnej podoby. Do podoby modernej, dynamickej organizácie vykonávajúcej
svoje poslanie s vysokým profesionálnym
nasadením a zodpovednosťou. Dôkazom
kvalitne odvedenej práce jednotlivých príslušníkov je obrovské množstvo objasnených prípadov. Dohliadať na dodržiavanie
verejného poriadku, zabrániť poškodzovaniu majetku či ochraňovať zdravie a život
občanov je v mnohých prípadoch neľahká
úloha a vyžaduje si predovšetkým schopnosť správne sa rozhodovať a reagovať.
Pocit bezpečia je jedným zo základných
ľudských potrieb každého človeka. Preto je
služba polície, v našom prípade mestskej,
nenahraditeľná. Polícia mesta Svit sa každý
deň už 30 rokov stará o to, aby bolo naše
mestečko bezpečné pre život.
Ak zachrániš čo i len jeden život, akoby
si zachránil celý svet, hovorí jedno židovské
príslovie. Mestská polícia pri mimoriadnych
udalostiach počas 30 rokov existencie zachránila niekoľko desiatok ľudských životov
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a ochránila zdravie mnohým ľudom. Je známe, že okrem bezpečnostnej funkcie mestská polícia zo zákonných dôvodov plnila
a plní úlohy aj na úseku dopravy a vyžaduje
v meste parkovaciu disciplínu, za čo znáša
kritiku a nevôľu niektorých občanov. Úsek
prevencie v podmienkach nášho útvaru
považujeme stále za veľmi kľúčový, pretože aj v spolupráci s inými orgánmi prináša
svoje pozitíva v podobe znižovania protiprávnych deliktov a zvyšovania právnej informovanosti verejnosti, najmä chránených
osôb a skupín obyvateľstva, ako sú deti
a seniori, na ktorých samozrejme upriamujeme pozornosť a nezabúdame na nich.
Zdôrazňujeme, že každá odborná činnosť
a funkcia na našom útvare je dôležitá a prepojená s inými funkciami kolegov. Preto
je nesmierne dôležité upevňovať kolektív
v zdravom duchu so zodpovednosťou každého jednotlivca.

Trochu z histórie
V roku 1991 uznesením mestského zastupiteľstva č. 44/91 bol vytvorený základ na zriadenie mestskej polície v našom

meste. Prvým, teda služobne najstarším
a doteraz pôsobiacim príslušníkom MsP
Svit je Peter Šimon, ktorý na tu pôsobí od
2. septembra 1991. Vo februári 1992 boli
do služieb prijatí Ing. Jozef Ferenčák a Peter
Boržík. Tí pôsobia v radoch mestských policajtov dodnes. V roku 1992 sa prvým náčelníkom stal Ing. Jozef Dluhý.
Koncepcia činnosti MsP bola od jej konštituovania postupne modifikovaná. Pôvodne bola zriadená ako pokračovateľ IVPMsNV
- Inšpekcie verejného poriadku mestského
národného výboru. Objektívne podmienky
determinované spoločenskými súvislosťami postupne pretvárali mestskú políciu na
útvar, ktorý vykonáva samosprávnu ochranu života, zdravia a bezpečnosti občanov,
ochranu majetku občanov a mesta pred
zničením a poškodením. Novela zákona
č. 250/1994 Z.z. dala navyše za úlohu orgánom obecných polícií objasňovať všetky
priestupky, ktoré sú oprávnené prejednať
v blokovom konaní. Táto zmena zásadným
spôsobom zvýšila nároky na činnosť spojenú s objasňovaním priestupkov.
V roku 2016 odišiel do dôchodku dlhoročný náčelník a zakladateľ Mestskej polície Svit Ing. Jozef Dluhý, ktorému za jeho
dlhoročnú prácu patrí poďakovanie nielen
od vedenia mesta, ale aj od obyvateľov. Od
1. októbra 2016 sa novým náčelníkom stal
Mgr. Michal Klimko, ktorého úlohou je, aby
svoje skúsenosti získané v policajnom zbore pretavil do pozdvihnutia kvality práce
našej mestskej polície.
Minulosť aj prítomnosť potvrdzuje, že
obecné polície sa stali nevyhnutnou súčasťou samospráv, kde výrazným spôsobom
napomáhajú pri dodržiavaní zákonov a verejného poriadku v mestách a obciach.
Tá naša mestská polícia určite nezaostáva za inými na Slovensku svojim vybavením
a prostriedkami, ktoré používa. V ostatných
rokoch prešla zásadnými zmenami. Do
roku 2016 príslušníci používali pri výkone
krátke guľové zbrane typu ČZ kalibru 9 mm
a 7,65 mm. V roku 2017 došlo k prezbrojeniu. Bolo zakúpených 11 ks krátkych guľových zbraní zn. Glock 9x19. Hliadky sú
vybavené tabletom a videokamerou, ktorá
je umiestnená na pevnom statíve vo vozidle, ale podľa potreby ju možno využívať
aj mimo vozidla. Mestská polícia Svit tiež
disponuje pripojením do informačného
systému, ktorý má priame prepojenie do
centrálnej evidencie priestupkov. Taktiež sú
k dispozícii 3 kusy prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla z miesta priestupku
a počítač s tlačiarňou na dispečingu MsP.
Ďalšou technikáliou, ktorú používajú príslušníci je analyzátor dychu, čítačka čipov
psov, odchytová tyč a klietka pre psov.
V roku 2019 primátorka mesta v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom
pomohla získať automatický externý defibrilátor (AED) , ktorý prispieva k zvýšeniu
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT
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akcieschopnosti poskytnutia prvej pomoci a to rožširuje možnosti ochrany života
a zdravia našich obyvateľov.
Defibrilátor majú mestskí policajti
v služobnom vozidle a je tak k dispozícii
pre všetkých, ktorí by ho mohli potrebovať.
Mestskí policajti pri svojej práci zažívajú
rôzne situácie a jednou z nich je aj záchrana
ľudského života. Neraz poskytujú prvú pomoc v teréne skôr ako prídu na miesto samotní záchranári. Defibrilátor bol doposiaľ
použitý jedenkrát.

Nielen efektívne, ale aj ekologicky
Mestskí policajti vyžívajú pri práci
dve motorové vozidlá. Prvým je Dacia Duster a druhým elektromobil Hyundai Ioniq.
Autá sú využívané pri každodennom hliadkovaní, ako aj pri kontrole a usmerňovaní
cestnej premávky, či prevenčných aktivi-

tách. Elektromobil slúži Svitu aj na propagáciu alternatívnej formy ekologickej dopravy.
Používanie elektromobilu považuje samospráva nielen za pozitívny krok vo vzťahu k modernizácii vozového parku, ale aj
k rozšíreniu aktivít zameraných na zníženie
negatívnych vplyvov na životné prostredie,
v ktorých plánuje v budúcnosti pokračovať.
Práve mesto Svit môže byť príkladom, aby
aj obyvatelia a podnikatelia začali využívať
elektromobily, ktoré sú k životnému prostrediu šetrné. Všetci si prajeme, aby bolo
naše mesto moderné a pokrokové vo všetkých oblastiach a toto je jedna z vecí, ktoré
tomu určite prispejú. Naše mesto môže byť
dôkazom toho, ako sa tieto inovatívne moderné technológie implementujú do praxe.
V meste je inštalovaný aj kamerový monitorovací systém. Je to účinný prostriedok
boja proti kriminalite. Zabezpečuje obyvateľom a návštevníkom väčší pocit bezpečia
v uliciach mesta a zároveň slúži ku zvyšovaniu efektívnosti zásahov príslušníkov
MsP. Je využívaný nielen na represiu, ale
hlavne na tzv. generálnu prevenciu, nakoľko už len samotné zverejnenie informácie
o skutočnosti, že určité miesto je pod stálym dohľadom kamery odrádza potenciálnych páchateľov od realizácie protiprávnych konaní a v neposlednom rade slúži
ako kvalitný prostriedok v prípade vzniku
rôznych mimoriadnych udalostí pre potreROČNÍK XX. - SEPTEMBER 2021

by prípadného krízového riadenia. Kamerový systém bol v meste zriadený v roku
2010, kedy bolo nainštalovaných 5 kamier
z financií získaných z dotácie zo štátneho
rozpočtu na projekt prevencie kriminality.
Vybudovala sa základňa s riadiacou jednotkou, pričom boli nainštalované 3 pohyblivé
a 2 stacionárne kamery. Niektoré kamery
mesto získalo z dotácií, ale najdôležitejším
činiteľom pri výmene kamerového systému
sa stala spoločnosť Chemosvit, a.s.
V roku 2017 prebehli rokovania s vedúcimi predstaviteľmi spoločnosti Chemosvit
a Finchem, s návrhom na vybudovanie nového komplexného kamerového systému
v meste. V rámci projektu „Bezpečné mesto“
podpísalo mesto s partnermi Chemosvit,
a.s., a Finchem, a.s., dňa 14. Februára 2018
Memorandum o partnerstve a spolupráci,
ktorého účelom je odborná a technická

pomoc pri realizácii opatrení, ktoré sú potrebné na odvrátenie alebo zmiernenie
následkov, ktoré môžu vzniknúť pri negatívnom pôsobení na chránený záujem. Na
základe tejto dohody bol nový kamerový
systém spustený do skúšobnej prevádzky.
Bolo vybudované monitorovacie pracovisko, prenosové trasy a nainštalovaných 7 kamier. V priebehu roku 2018 boli v 4 etapách
obmenené zastarané a poruchové kamery.
Do polovice roku 2021 kamerový systém vo

Svite disponuje 34 kamerami. Prevádzkované kamery sú v činnosti 365 dní v roku,
pracujú nepretržite 24 hodín denne a dochádza tak k ich značnému opotrebovaniu,
čo kladie zvýšené nároky na ich údržbu,
servis a obnovu. Občania aj návštevníci
mesta sú informovaní, v zmysle zákona
o skutočnosti, že príslušný priestor je monitorovaný v súlade so zákonom o ochrane
osobných údajov. Výstupy z kamier slúžia
len pre služobné účely na objasňovanie
protiprávneho konania a ďalšie konkrétne
výstupy sú poskytované len orgánom činným v trestnom konaní na základe ich písomnej žiadosti.

Dobrá spolupráca je zárukou
dobrých výsledkov
Nedá sa opomenúť ani každodenná
spolupráca s Obvodným oddelením policajného zboru Svit (OO PZ), Okresným
riaditeľstvom Poprad (OR PZ), Národnou
kriminálnou agentúrou a ostatnými zložkami policajného zboru, hasičským a záchranným zborom či osádkami rýchlej
zdravotnej pomoci. Príslušníci MsP aktívne
spolupracujú s týmito zložkami pri preverovaní trestnej činnosti, oznámeniach,
dopravných nehodách, požiaroch, povodniach, otváraní bytov a objektov, objasňovaní krádeží, pátraní po osobách, či
vraždách alebo samovraždách. Hliadková
služba sa zameriava na dodržiavanie čistoty a poriadku, dodržiavanie podmienok
držania a chovu psov na území mesta,
riešenie poškodzovania majetku či vandalizmu, parkovanie na zeleni a na riešenie
porušovania občianskeho spolunažívania.
V nočných hodinách sa hliadky zameriavajú
na ochranu života, zdravia a majetku osôb
a dodržiavanie nočného kľudu s dôrazom
na okolie reštauračných a iných pohostinských zariadení, kde sa kontroluje dodržiavanie riadnej prevádzkovej doby. Mestskí
policajti tiež zabezpečujú verejný poriadok
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a riadia dopravu pri rôznych kultúrno - spoločenských, športových, cirkevných a iných
podujatiach.
Prejednávajú dopravné priestupky týkajúce sa najmä statickej dopravy t. j. porušenie zákazov vyplývajúcich z dopravného
značenia, alebo miestnej úpravy cestnej
premávky, parkovanie, státie v zákazoch,
či na verejnej zeleni. Riešia priestupky proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
zapríčinené porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia,
otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia.
Príslušníci mestskej polície zastavujú vozidlá, ak vodič spáchal priestupok proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
ktorý je oprávnený prejednať v blokovom
konaní, alebo ak ide o vozidlo, po ktorom
bolo vyhlásené pátranie. Môžu tiež zastavovať vozidlá na účel vykonania kontroly
dodržiavania podmienok prevádzkovania
taxislužby podľa osobitného predpisu.
V roku 2018 dvaja príslušníci MsP Svit
zachránili dieťa z rozpáleného auta pri predajni potravín vo Svite, za čo si na sneme
Združenia náčelníkov mestských a obecných polícií Slovenska prevzali ocenenie za
záchranu života.
„Už niekoľko rokov po sebe oceňujeme
policajtov, ktorí pri výkone svojho povolania zachránili ľudské životy. Policajtov dnes
ľudia vnímajú len v tom obraze, že dávajú
papuče na autá, pokutujú a napomínajú
ľudí a o takýchto veciach vie len málokto,“
povedal prezident Združenia náčelníkov
mestských a obecných polícií Slovenska
Ján Andrejko. Podľa neho je práca mestských a obecných policajtov prospešná.
Príslušníci MsP sa denne starajú o bezpečnosť obyvateľov počas školského roka,
najmä žiakov základných škôl pri priechodoch pre chodcov. V dňoch školského
vyučovania robia pravidelný dohľad nad
bezpečnosťou žiakov. Vzhľadom na stav
a vývoj bezpečnostnej situácie bol na základe rozhodnutia náčelníka MsP zabezpečený zvýšený výkon hliadkovej služby
v okolí autobusovej stanice a v uliciach, kde
najčastejšie dochádzalo k porušovaniu verejného poriadku, priestupkom a incidentom v cestnej premávke.

Korona-kríza je previerkou
aj v radoch policajných
Na základe zhoršenej epidemickej situácie v začiatku v roku 2020 a 2021 sa aj
Mestská polícia Svit podieľala na opatreniach smerujúcich k zabráneniu šírenia koronavírusu na území mesta v prvej línii. Pre
príslušníkov MsP a zamestnancov mestského úradu boli od začiatku vzniku epidemiologickej situácie zabezpečené ochranné
pomôcky ako rúška, rukavice, štíty, dezinfekčné prostriedky, bezkontaktné teplomery. V súvislosti s karanténnymi opatreniami
mesto prostredníctvom MsP spolupracuje
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s políciou SR, ktorá preverovala všetky nahlásenia nedodržiavania karantény u občanov. Mestskí policajti v tomto období vykonávali 24-hodinový dohľad nad obyvateľmi
bytového domu, kde došlo k nedodržaniu
karantény u jedného člena rodiny, ktorý sa
vrátil zo zahraničia.
Náčelník sa počas núdzového stavu pravidelne niekoľkokrát do týždňa zúčastňoval zasadnutí krízového štábu mesta a tiež
sa zúčastnil zasadnutia krízového štábu
s predstaviteľmi armády SR, kde bol dohodnutý priebeh stráženia občanov v karanténe. Zintenzívnila sa hliadková činnosť
a prioritne sa dohliadalo na dodržiavanie
vydaných ochranných opatrení, ako je napr.
uzatvorenie maloobchodných prevádzok

nápojov neplnoletým osobám. V prípade
potreby poskytuje potrebné údaje príslušníkom PZ SR zo svojho výkonu služby,
ako aj výstupy z kamerového systému, pre
potreby objasňovania priestupkov, resp.
vyšetrovania závažných trestných činov.
MsP Svit zabezpečuje aj systém ochrany
priestorov. Prostredníctvom ústrední zabezpečujúcich signalizáciu s vývodom
u MsP Svit slúži v prvom rade na osobnú
ochranu, ako aj na ochranu majetku obce
a jej obyvateľov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. V súčasnosti
je na MsP Svit napojených spolu 26 objektov, z ktorých je 8 v správe mesta Svit. Príslušníci MsP absolvujú výjazdy ku chráneným objektom okamžite po prijatí signálu
o narušení objektu a zároveň počas výkonu
nočnej služby okolie objektov pravidelne
kontrolujú. Naše hliadky v službe za zlého počasia kontrolujú aj zjazdnosť ciest,
mostov, kontrolujú hladinu rieky Poprad
a Mlynica a prípadné krízové situácie ihneď
nahlasujú kompetentným.

Veru sa je za čím ohliadať

a všetkých prevádzok poskytujúcich služby
okrem určených výnimiek, vydaných karanténnych opatrení, zákaz prevádzkovania taxislužieb okrem dovozu tovaru a tiež
na zákaz konania akýchkoľvek podujatí.
Počas hliadkovania mestskí policajti tiež
upozorňovali obyvateľov na najdôležitejšie
preventívne opatrenia ako predísť nákaze
a to najmä vyhýbaním sa miestam s vyššou koncentráciou osôb, udržiavaním bezpečnostnej vzdialenosti medzi osobami,
dodržiavaním osobnej hygieny a najmä
používaním ochranných rúšok. Mestskí policajti zabezpečovali verejný poriadok a dodržiavanie protiepidemických opatrení počas vyplácania sociálnych dávok pri pošte.
MsP Svit úzko spolupracuje s Policajným
zborom SR a Regionálnych úradom verejného zdravotníctva v Poprade v zmysle pokynov hlavného hygienika SR. Na monitorovanie vzniknutej situácie mestská polícia
využíva i kamerový systém. Dohliada na dodržiavanie obmedzeného pohybu občanov
v priestoroch mestského úradu a usmerňuje ich pri vybavovaní ich požiadaviek vo
vestibule mestského úradu.
Aj keď sa v apríli 2021 bezpečnostné
opatrenia postupne začali uvoľňovať, príslušníci MsP vo Svite sa naďalej podieľajú na
dodržiavaní opatrení a pomáhajú obyvateľom pri prekonávaní rôznych ťažkostí a obmedzení v súvislosti s pandémiou.
Mestská polícia tiež realizuje pravidelné
kontroly pohostinstieví, ktoré sú zamerané
na podávanie a konzumáciu alkoholických

Za 30 rokov existencie Mestskej polície Svit sa dá konštatovať, že príslušníci
zachránili desiatky ľudských životov, nevyčísliteľnú hodnotu majetku, či v tisíckach prípadov pomáhali občanom alebo
návštevníkom pri rôznych zdravotných, či
iných indispozíciách.
Prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti realizuje preventistka
MsP. Pri realizovaní preventívnych aktivít sa
venuje deťom v materských školách, mladistvým a maloletým v základných a strednej škole. Nezanedbávajú ani seniorov, či
rôzne spolky pôsobiace na území Svitu.
Preventistka aktívne koordinuje činnosť
s Oddelením prevencie kriminality Ministerstva vnútra.
Dôležitosť plnenia základnej úlohy
mestskej polície - ochrana života, zdravia
a majetku občanov bola pre nás vždy prvoradou, veď bezpečnosť občanov a ich
blízkych je jednou z najdôležitejších priorít, ktorú človek pociťuje. Mestská polícia Svit aj svojou históriou potvrdzuje to,
že pracuje a napĺňa tieto princípy a ciele.
Príslušníci Mestskej polície vo Svite sú tu
24 hodín denne / 7 dní v týždni / 365 dní
v roku za všetkých klimatických podmienok. Za to všetko im patrí nielen uznanie,
ale aj vďaka nás všetkých, ktorým pomáhajú a chránia v každodenných situáciách.
Samozrejme, bez plnej podpory vedenia
mesta a poslancov mestského zastupiteľstva by takáto práca bola oveľa ťažšia. Práca
mestskej polície je často dehonestovaná
a podceňovaná. Príslušníci Mestskej polície
Svit preukazujú však svoju profesionalitu
pri riešení každodenných situácií pri ochrane života a zdravia občanov.
Mgr. Erika Danková
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Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no
v srdciach našich stále žije spomienkami.
Dňa 13. septembra 2021 uplynul 2. rok,
čo nás navždy opustil milovaný manžel,
otec, dedko a kamarát

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

Čas plynie rýchlo, žiaľ neustáva.
Chýbaš nám naša milovaná.
Dňa 22. septembra uplynulo 10 rokov,
čo nás vo veku 68 rokov navždy opustila
naša drahá mama, babka,
prababka a sestra

Jaroslava Kočíková.
S láskou a úctou spomínajú deti Ivan,
Daniela, Miloš a sestra Iveta s rodinami.

Dňa 27. septembra 2021 si pripomenieme
10. výročie, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, dedko a pradedko

Ján Liška.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí ste ho poznali a nezabudli.

Spomienku tichú
dnes poslať Ti chceme,
objať Ťa a povedať Ti,
ako veľmi Ťa milujeme.
Dňa 25. septembra uplynulo 40 rokov
čo nás navždy opustila naša milovaná
dcéra a sestra

V našich srdciach navždy zostávajú dedko

Viliam Bartoš
a babka

Justína Bartošová.
Vy, ktorí ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku spolu s nami.
Smútiaca rodina.
Touto cestou vyjadrujeme
poďakovanie Pohrebným
a cintorínskym službám Mesta Svit,
rímskokatolíckej farnosti vo Svite
a DH Sviťanka za dôstojnú rozlúčku

s Máriou Vyskočilovou,
ktorá sa uskutočnila
dňa 3. augusta 2021.

Eva Príhodová.

Zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Chýbaš nám! S láskou spomíname.

Smútiaca rodina.

30. výročie konsekrácie Kostola sv. Jozefa robotníka
Posviacka kostola sa uskutočnila 6. júla
1991. V sobotu 17. júla 2021 bola slávená
slávnostná sv. omša pri príležitosti 30. výročia posvätenia Kostola sv. Jozefa robotníka.
Hlavným celebrantom bol spišský diecézny
administrátor Mons. Ján Kuboš a po omši sa
uskutočnil koncert speváckeho zboru Laudamus. Týmito slovami poďakoval kaplán
Mgr. Milan Kačaljak (pozn. red. – skrátené):
„Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na
mimoriadnej slávnosti - pánovi biskupovi
J. Kubošovi za predsedanie a homiliu, pánovi farárovi Š. Vitkovi, že to všetko sprostredkoval a že je našim pastierom. Ďakujeme

tiež pánovi farárovi P. Fidermakovi za toto
úžasné dielo postavenia nášho kostola, za
všetko, čo urobil pre našu farnosť a koľko
milostí od Pána pre nás sprostredkoval - veľké ĎAKUJEME (aj ostatným kňazom - každý
niečo priniesol). Ďakujeme spevokolu Laudamus pod vedením Petra Čapó, všetkým,
ktorí pripravili jedinečnú nesmierne krásnu
ozdobu kostola - Dávidovi s pani Habajovou, pánovi M. Kováčovi, pánovi kostolníkovi Živčákovi a všetkým pomáhajúcim
asistentom, miništrantom. Rovnako pani
Machovičovej a jej tìmu, všetkým zúčastneným a modliacim v spoločenstve Cirkvi

(kostola) - najradšej každého meno by bolo
dobre spomenúť, každého úprimná práca
sa cení. Naozaj všetkým opravdivým pomocníkom ďakujeme za všetko, čo robia
pre našu farnosť Svit... Ďakujeme, nech Pán
aj dnes potvrdí svoj prísľub, že miluje štedrých a veselých darcov a zapáli v nás ducha
Eliáša - ducha horlivosti za Pána... Nech je
aj v našom spoločenstve opravdivá láska
- tam prebýva Boh. Ďakujeme však najmä
a osobitne Pánovi, že nám doprial mať jeho
Dom medzi nami a tým aj istotu jeho prítomnosti, nech je v nás vždy túžba po čase
byť u Neho doma...“ 		
red

Na výročnej schôdzi bilancovali
zvládnutie prvej vlny

kupy a dovoz obedov do domácností.
Počas niekoľkých mesiacov fungovania skupina dobrovoľníkov ušila tisíce
rúšok, ktoré boli dodávané do domovov
seniorov a nemocníc v okrese Poprad
a Trebišov.
Spoluprácou nadšencov 3D tlače bolo
vyrobených niekoľko desiatok ochranných štítov pre pracovníkov v prvej línii .
Aktívny tím pozostával z 31 dobrovoľníkov, ktorých sme pozvali medzi členky
MS SČK, aby sme im vyjadrili uznanie
a poďakovali za ich nasadenie. SPOLU
SME TO ZVLÁDLI.
M. Zentková

Na výročnej členskej schôdzi Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža
Svit (MS SČK) sme si 23. augusta pripomenuli obdobie prvej vlny pandémie
covid-19, ako nás situácia zastihla nepripravených a ako spojila ľudí k vzájomnej
pomoci. Vyzdvihli sme dobrovoľnícku skupinu Dobrovoľníci Svit, ktorá vznikla pod
záštitou Márie Zentkovej, predsedníčky
MS SČK Svit, MUDr. Lenky Sako Lesnej,
ROČNÍK XX. - SEPTEMBER 2021

vodkyne skautského 101. zboru a Ing. Vladimíra Zentka, predsedu OZ ROZPUK už
17. marca 2020 na sociálnej sieti.
Skupina mala jasné poslanie - spojiť
ľudí, ktorí chceli pomôcť blízkemu okoliu.
Zháňali sme materiál, šili rúška, distribuovali ich seniorom v meste, marginalizovanej komunite a komunite sociálne
znevýhodnených. Počet dobrovoľníkov
pribúdal a činnosť sme rozšírili aj o ná-
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Detské jasle v Poprade sú
k dispozícii aj rodičom zo Svitu
Zariadenie starostlivosti pre deti do troch rokov na ulici Mládeže
v Poprade informuje o voľnej kapacite.
Vedúca zariadenia Jana Slebodníková
predstavuje na akých princípoch jasle
stoja: „Starostlivosť o detičky je v našom
zariadení zabezpečená odborným, kvalifikovaným personálom detských a zdravotných sestier, ktoré výchovno - opatrovateľskou činnosťou zaručujú správny
duševný a telesný vývoj dieťaťa.
Tím sestričiek zabezpečuje deťom rovnakú starostlivosť a opateru ako v jeho
rodine.
Kladieme dôraz na individualitu dieťa-

ťa, režim dňa prispôsobujeme jeho návykom z domova. Prostredie a celková atmosféra navodzuje pocit domova. Naše
zariadenie ponúka celodennú starostlivosť pre deti vo veku od 6 mesiacov do
3 rokov. Podporujeme zdravý vývoj dieťaťa, vedieme dieťa k samostatnosti, aby
bolo po všetkých stránkach pripravené
na vstup do materskej školy.“
Prevádzková doba detských jaslí
počas celého roka:
PO - PIA 6.00 hod. - 16.30 hod.

Futbalisti začali svoje súťaže

Nový súťažný ročník začalo naše
A-mužstvo po vypadnutí zo 4. ligy zápasom 5. ligy v podtatranskej skupine
s nováčikom súťaže ŠK Štrba. Naše mužstvo, vedené v novej sezóne trénermi
V. Nemčkom a M. Jamborom, prehrávalo v 7. minúte 0:1. V 19. minúte domáci
A. Tropp nepremenil pokutový kop.
V 29. minúte Dragoš po úniku vyrovnal.
V úvode 2. polčasu A. Tropp dvomi gólmi
zvýšil na 3:1, svoju prevahu Sviťania však do
konca zápasu nevyužili, ba naopak hostia
v 84. minúte znížili na konečných 3:2.
Zostava domácich: Straka, Miženko,
Ihnačák, M. Tropp, A. Tropp, Zelko, Guziar,
Lukáč, Pekarčík, Dragoš, Joppa. Striedali
Penxa, Hurčala, Klein. Zápas rozhodoval
Bobko pred 140 divákmi.
V 2. kole 5. ligy privítali Sviťania hostí
z Harichoviec. Domáce mužstvo, oslabené
o zranených Jambora a Pekarčíka, prehrávalo 0:1 v 30. minúte po tečovanej strele hostí.
Vo vyrovnanom zápase domáci Dragošom
vyrovnali v 37. minúte. Po prestávke hostia
šli znovu do vedenia, keď predtým Joppa
zahodil jasnú príležitosť. Domácich potom

dvakrát podržal brankár Straka. V 61. minúte bol vylúčený kapitán A. Tropp, no napriek oslabeniu Svit 3 minúty pred koncom
vyrovnal stav stretnutia na konečných 2:2.
Tesne pred vyrovnávajúcim gólom domáci
Miženko nepremenil penaltu.
Zostava domácich: Straka, Miženko, Lukáč, Zelko, Jína, Chyba, Dragoš,
M. Tropp, A. Tropp, Joppa, Hurčala. Striedali
Guziar, Penxa a Ridilla. Rozhodoval Gabštur
pred 120 divákmi.
Na zápas 3. kola súťaže cestovali naši
futbalisti do Gelnice. Oslabení o vylúčeného A. Troppa a Pekarčíka diktovali tempo
počas celého stretnutia, no v koncovke sa
nepresadili. Jediný gól stretnutia zaznamenali domáci v 52. minúte po rýchlom protiútoku. Škoda nepremenených príležitostí
našich futbalistov.
Zostava Svitu: Straka, Miženko,
M. Tropp, Jambor, Dragoš, Zelko, Ihnačák,
Jína, Chyba, Guziar, Penxa. Striedal Ridilla,
v zápase bol vylúčený Zelko. Zápas rozhodoval Tóth.
Vo 4. kole 5. ligy sa stretli mužstvá
FK Svit a FK 1931 Hranovnica. Naši futbalis-

Jasle v Poprade ponúkajú:
• každodenná výchovná činnosť s deťmi
zameraná na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa,
• vedieme deti k osvojeniu hygienických
návykov, používame bavlnené plienky,
• hry v exteriéri,
• hudobné, pohybové, výtvarné, pracovné a rozumové aktivity,
• narodeninové oslavy, karneval, oslava
MDD, vianočné a mikulášske posedenie,
• tvorivé dielne na podporu jemnej motoriky.
Kontakt:
Jana Slebodníková, vedúca DJ
052/77 30 968, 0910 890 301J
e-mail: jana.slebodnikova@msupoprad.sk

red
ti nastúpili bez vážne zraneného brankára
Straku a Chybu. Celý prvý polčas bol v réžii nášho mužstva, pekná kombinačná hra
však nebola gólovo vyjadrená. Najväčšiu
šancu si vypracoval mladý Jína, no obrana
hostí v poslednej chvíli zmarila jeho príležitosť. Úvod 2. polčasu vyšiel nášmu mužstvu
výborne. Najprv A. Tropp prudkou strelou spoza šestnástky upravil skóre na 1:0
a o 4 minúty znovu A. Tropp hlavou premenil presný rohový kop Jínu na 2:0. Zvyšok
zápasu domáci dobýjali bránku hostí, no
skórovať sa im už nepodarilo.
Zostava našich: Penxa, Miženko, Pekarčík, Lukáč, M. Tropp, A. Tropp, Jambor,
Dragoš, Ihnačák, Jína, Joppa. Striedali Guziar, Ridilla, Hurčala a Škyrta. Pred
100 divákmi rozhodoval Bednár.
Výsledky dorastencov FK Svit:
Levoča - Svit 1:11, góly: M. Klein 6, Jína 2,
Křeš, Medvec, Andráš po 1.
Svit- Jamník 2:1 góly: Smolár, Medvec.
FAM Poprad - Svit 3:4 góly: Medvec, Křeš
2, Jína.
Odorín - Svit 1:7 góly: Křeš 4, Masloviak,
Ridilla, Jína po 1.
Milan Krišanda

Knižnica sprostredkovala diela šikovných rúk miestnej umelkyne
V úvode júla sa uskutočnila vernisáž
a výstava umeleckých predmetov autorky
Ľudmily Ilavskej, Sviťanky z časti Pod Skalkou. Menovaná, hoci nemá umelecké vzdelanie ale odborné, bola životom obdarovaná rôznymi schopnosťami a zručnosťami.
V našom meste je už dávno známa tým, že
modeluje, vytvára krásne ozdobné predmety z rôzneho prírodného materiálu ako
sú vetvičky, šišky, papier, či textil, z ktorého
vykúzli košíčky, šperkovnice, misky, podnosy, rôzne stojany, vázičky, ba aj šperky.
V knižnici vystavovala predmety z papiera
a urobila aj osobnú ukážku svojho umenia
pre divákov.
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Obdivujem jej umelecké cítenie, zmysel
pre detail a krásu. Tiež jej schopnosť robiť
aj dávno zabudnuté ručné práce ako šitie,
pletenie a háčkovanie. Je neprekonateľná
aj v aranžovaní kvetín, čo je vidieť v evanjelickom chráme vo vnútri i vonku. Jej dom je
tiež jedna nádherná záhrada. Múzy ju štedro obdarovali a ona to dokáže zúročiť pre
potešenie oka i ducha.
Treba jej len zaželať veľa zdravia, dobre
slúžiace oči a ruky, aby mohli dlho potešovať a obohacovať život ustarosteného človeka 21. storočia...
Blažena Bendíková
foto Z. Kurňavová

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

INZERCIA
ZO ŽIVOTA SENIOROV

Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o., príjme do trvalého
pracovného pomeru pracovníkov na pozície:
Prevádzkový elektrikár
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
- odborná spôsobilosť v zmysle Vyhlášky 508/2009 § 22 alebo § 23
- znalosť čítania elektrotechnickej dokumentácie
- prax v oblasti elektroenergetiky aspoň 5 rokov
- vykonávanie údržby a opravy elektrických rozvodov, strojov a zariadení
- obsluha a preventívna údržba VN trafostanice
- navrhovanie zlepšovacích opatrení pre stroje a zariadenia
- spolupráca na realizácii vylepšení, modernizácie a automatizácie strojov, zariadení
a výrobných liniek
- vykonávanie pohotovostnej služby
- plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce pridelené príslušným
vedúcim zamestnancom
- implementácia PLC riadiacich systémov výhodou
- tvorivá a samostatná práca, čítanie technickej dokumentácie, technické myslenie
Nástupný plat 1200,00 €
Nástup ihneď.

Expedient mäsových výrobkov
Náplň práce: expedovanie mäsových výrobkov podľa objednávok. Skúsenosti v potravinárskom priemysle výhodou.
Nástupný plat 1000,00 €.
Nástup ihneď.
Požadované vzdelanie: stredoškolské bez maturity - výučný list, stredoškolské s maturitou.

Pracovník v potravinárskom odvetví
- výroba mäsových výrobkov
Náplň práce: výroba mäsových výrobkov. Skúsenosti v potravinárskom priemysle výhodou.
Nástupný plat 950,00 €.
Nástup ihneď.

inzercia

Požadované vzdelanie: stredoškolské bez maturity - výučný list, stredoškolské s maturitou.

Prijatí uchádzači dostanú náborový príspevok 500,00 €.
Kontaktovať budeme iba uchádzačov ktorí spĺňajú požiadavky.
Miesto výkonu práce: Hlavná 5, Svit.
Žiadosť + životopis zasielajte na mzdy@nord-sk.eu.
ROČNÍK XX. - SEPTEMBER 2021
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Termín uzávierky súťaže
Výtvarné práce poprosíme zaslať poštou
na adresu:
O.Z. Buď Fair Play - Klub Mladých Sviťanov, P. O. BOX 29, 059 21 Svit s označením
„Výtvarná súťaž“ najneskôr do 30.9.2021.

Vyhodnotenie súťaže

Svet očami graffitart

O.Z. Buď fair Play–Klub Mladých Sviťanov vyhlasuje výtvarnú súťaž pre mladých „grafiťákov“ vo veku 15 – 25 rokov pod názvom Svet očami GraffitArt.

Cieľ výtvarnej súťaže
Cieľom je vyhľadávanie a oslovenie
mladých výtvarných talentov z „ulice“
v oblasti graffitovej tvorby, ako novodobého umeleckého smeru, podpora a rozvoj
záujmu a talentu dynamického kreatívneho umenia grafitistov (writerov, sprejerov)
z radov mládeže nášho regiónu.

Organizátor súťaže
O.Z. Buď fair Play – Klub Mladých Sviťanov.

Súťažné podmienky
Súťaž je určená pre mladých „grafiťákov“
vo veku 15 - 25 rokov, ktorá bude prebiehať
v v troch súťažných kategóriách. Súťažiaci
grafitista (writer) spracuje ľubovoľnou technikou (fixa, pastel a pod.) výtvarný grafitový
návrh na tému „Svet očami GraffitArt“, ktorý by v prípade výberu súťažnou komisiou
vedel spracovať a zrealizovať i veľkoplošne
na stenu cca o ploche cca 2 x 3 m (potrebný materiál na veľkoplošné spracovanie by
bol po dohode organizátorom súťaže dodaný). Súťažné výtvarné návrhy majú byť
minimálne vo formáte A3, vítané sú i väčšie
formáty (A2, A1, A0, alebo na formáte baliaceho bieleho papiera).

Téma regionálnej
výtvarnej súťaže
„Svet očami GraffitArt“, s voľnou tematikou, s vlastným pohľadom mladých na
súčasný svet, s vlastným odkazom, pocitmi, túžbami, snami, ktorý by bol odrazom
života mladých a ich predstáv od života do
budúcna, prienik hudby, tanca, športu, pohybu, prírody, radosti, smútku, akceptácie,
neakceptácie, súžitie človeka, spolupatričnosť, participácia, morálka, etika a pod.
Každá práca okrem signatúry na prednej strane má byť na rube označená týmito
údajmi: a) meno autora, b) veková kategória, c) dátum narodenia, d) názov výtvarného návrhu.
K zaslanej výtvarnej práci Vás poprosíme
na papieri (A4) priložiť i sprievodné údaje
o autorovi: meno a priezvisko, adresa, mailová adresa, telefón, dátum narodenia, názov výtvarného návrhu.
Prosíme, aby údaje o autorovi boli vypísané čitateľne.

Súťažné vekové kategórie
A1) 15 - 17 roční (ročníky 2006 – 2004)
A2) 18 - 20 roční (ročníky 2003 – 2001)
A3) 21 - 25 roční (ročníky 2000 – 1996)

Výtvarné práce vyhodnotí súťažná porota, ktorú ustanoví organizátor. Okrem
prvých troch cien v každej kategórii, porota
môže udeliť aj mimoriadne ceny. Organizátori si vyhradzujú právo niektorú z cien neudeliť, alebo zvýšiť počet cien. Výsledky súťaže budú súťažiacim uverejnené mailom,
na FB stránke „Buď Fair Play“ (Klub Mladých
Sviťanov). Účastníci, ktorým odborná porota udelí niektorú z cien, budú pozvaní na
slávnostnú vernisáž, kde si prevezmú ceny
a diplomy.
Kritériá hodnotenia: a) sila výpovede
diela, b) celkový výraz práce, c) osobitosť
výtvarného stvárnenia a myšlienka diela, d)
autenticita, originalita a podanie myšlienky,
e) farebné cítenie, f) kompozičné riešenie
práce.

Záverečné ustanovenia
Práce ostávajú k dispozícii vyhlasovateľovi súťaže, nevracajú sa a organizátori ich
využijú podľa vlastného uváženia. Organizátori si vyhradzujú právo reprodukovať
práce v tlači, na internetových stránkach
mesta Svit, O.Z. Buď Fair Play - Klub Mladých Sviťanov, v záujme propagácie.

Vyhlásenie výsledkov
Ocenené práce súťažiacich z jednotlivých kategórií budú súťažiacim zaslané
mailom do 18.10.2021.
Oficiálne vyhodnotenie výtvarnej súťaže bude predbežne 29.10.2021 počas otvorenia vernisáže výtvarných prác (priestor
a čas bude ešte upresnený), počas ktorej sa
dohodne i na veľkoplošnej realizácii vybraných prác.

Kontaktné informácie
O.Z. Buď fair Play - Klub Mladých Sviťanov, P.O. BOX 29, 059 21 Svit, budfairplay@
gmail.com

Členovia okresnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
z pod Tatier sa zúčastnili 21. augusta
regionálnych osláv 77. výročia SNP a výsadku 2. paradesantnej brigády v Krpáčove.
Položením kytice kvetov si uctili pamiatku padlých v Slovenskom národnom
povstaní, ktorí položili svoje životy, aby
sme my mohli žiť. Česť a sláva padlým
hrdinom! MOR HO!
Ján Štefko
foto: členovia mestskej organizácie
SZPB pri pamätníku v Krpáčove
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Svittasenior oslávil svoje 10. výročie

Zbor si 10. výročie založenia Občianskeho združenia Zábavná skupina
Svittasenior pripomenul slávnostnou schôdzou so spoločensko-kultúrnym programom 25. júla v sále Domu kultúry Svit – Pod Skalkou.
„OZ Zábavná skupina vzniklo v roku
2011. Vtedy som účinkoval v speváckej
skupine Senior, ktorá už existovala sedem
rokov, ale mal som takú myšlienku, že musíme skvalitniť a spestriť činnosť spevokolu,“
povedal Alexander Tokár, predseda a „duša“
dnes už známeho občianskeho združenia,
ktoré prináša zábavu, spev, tanec, humor
a radosť do rôznych končín Slovenska, ale
aj do Čiech, Poľska a Maďarska. Po desiatich
rokoch má združenie sedem zložiek a je
obdivuhodné, koľko seniorov sa podieľa na
jeho fungovaní. „Súčasťou združenia sa stali
aj Podtatranskí Alexandrovci, ktorých bolo
pôvodne sedem a premiéru mali v Spolcentre vo Svite, kde snahu seniorov prítomní
ocenili obrovským potleskom a tak sa zrodila jedna z najznámejších zložiek skupiny
svitských seniorov, čo ich zakladateľa veľmi povzbudilo. Dnes majú 19 členov a kapitánku Marušku (Pitoňák-Zbojanovská),“
dopĺňa Tokár. Diváci však oceňujú nielen
Podtatranských Alexandrovcov. S veľkým
úspechom sa stretlo aj cvičenie spartakiády v podaní seniorov a úsmev na tvárach
vyvolávajú aj humorné scénky, anekdoty a klapancie, ktorých autorom je práve
Alexander Tokár a podieľajú sa na nich aj
J. Bučina a M. Voščeková. Vždy zaslúžený
potlesk zožnú aj tanečníčky a tanečníci,
ktorí do svojho repertoáru zaradili country

či spoločenské tance a vedie ich M. Zentková. Ďalšími zo zložiek združenia sú Pyšné
dámy a hovorené slovo.
„Naším poslaním je, aby seniori boli užitoční a aktívni aj vo svojom veku. Keďže
chceme byť originálni, dopracovali sme sa
až k vlastným autorským piesňam a rôznym
autorským scénkam, na ktorých sa ľudia
skutočne bavia. Okrem angažovanosti nás
samotných je našou úlohou rozdávať hlavne radosť a vyvolávať úsmev na tvárach
nášho publika a pohodu počas našich vystúpení,“ doplnil predseda združenia.

Vekový priemer je 73 rokov
Aj keď Šaňo, ako ho všetci poznáme
a voláme, je vyslovene „nezmar“ aj vo
svojich 85 rokoch, oceniť treba aj to, že
stretnutia, nácviky a tréningy umožňujú
stretávanie sa seniorov vo voľnom čase
a tak nemajú kedy byť osamelí. Veď priemerný vek jeho členov je 73 rokov, ale keď
sú „dievčatá a chlapci“ v akcii, nad rokmi
vôbec neuvažujú, len sa dobre bavia. Čo je
obdivuhodné, Svittasenior si vôbec nepotrebuje robiť reklamu. Počas ich vystúpení,
keď sa prezentujú na rôznych seniorských
stretnutiach v rámci celého Slovenska, ich
vidí dosť ľudí, ktorí okamžite reagujú a pozývajú ich hlavne kvôli ich originalite na
rôzne obecné či mestské oslavy v rámci dní

Obľubený turnaj zažil znovuzrodenie

V mestskej časti Pod Skalkou sa 28. augusta konal 7. ročník volejbalového
turnaja Canada volleyball cup. Veľmi sa tešíme, že sa nám po šiestich rokoch podarilo spojiť partiu nadšencov a spoločnými silami sme pripravili
turnaj, ktorý sa kedysi tešil veľkej obľube.
Stalo sa tak vďaka podpore primátorky
mesta a Únii žien v časti Pod Skalkou, ktoré
vždy rady a ochotne podporia a pomôžu
pri organizácii podujatí v našom meste.
Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov sa hralo na novom multifunkčnom ihrisku, ktoré nám pomohli pripraviť miestni hasiči. Nemali sme veľké oči
a čakali sme, že prídu 3 družstvá, no naROČNÍK XX. - SEPTEMBER 2021

koniec ich bolo 5, čo nás milo prekvapilo.
Napríklad jedno družstvo vzniklo priamo
na mieste z ľudí, ktorí sa medzi sebou nepoznali. Tomu prispôsobili aj názov - „Pozbieranci“, a nakoniec to dotiahli na bronzovú priečku. Druhé miesto obsadili stálice
turnaja „Canada oldies“ a zlato si odnieslo
družstvo s názvom „Klobúčnici“. Pomyselnú cenu za odvahu dostalo najmladšie

miest, obcí, pri obecných stretnutiach a rôznych oslavách. Dokonca si ich všimla aj televízia, prezentovala ich vo svojom programe
a tak sa predstavili celému Slovensku.
Rozlet OZ Svittasenior minulý rok poriadne pribrzdili opatrenia spojené s korona krízou. Z pôvodne registrovaných 24 pozvánok sa uskutočnili len dve vystúpenia.
Po desiatich rokoch činnosti píšu už tretiu
kroniku a vlastnia množstvo ďakovných
listov, ktoré sú pre A. Tokára „certifikátom“
dobrej práce celého OZ. Okrem toho ich
mestské zastupiteľstvo ocenilo Cenou primátora a tohto roku v septembri si prevzali
aj Cenu mesta Svit.
Ľ. Rešovská
družstvo „No name“, ktorí boli najmladšími
účastníkmi turnaja. Parádne si zahrali aj
„Divoké supy“, ku ktorým sa pridali aj dvaja
naši hasiči.
Najväčšie obavy boli z počasia, ale
šťastie pri nás stálo a turnaj prebehol
bez jedinej kvapky. Stekali iba kvapky
potu športovcov, ktorí bojovali ako levy.
Odohralo sa 10 zápasov, na ktorých rozhodovali rozhodcovia Peter Čuňočka
a Braňo Dudaš. Od rána rozvoniaval guláš, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou
turnaja. Jeho vôňa prilákala aj miestnych
obyvateľov, ktorí si užili športovú atmosféru. Nechýbal ani program pre najmenších
a to skákací hrad, maľovanie na tvár a rôzne
iné aktivity, ktoré pripravili naši sponzori.
Ako povedala primátorka Ing. Dáša Vosjovičová: „... je dobré, že sa ľudia stretávajú
na takýchto podujatiach, pretože potom sú
k sebe lepší...“
Tešíme sa na Vás takto o rok 
Touto cestou ďakujeme sponzorom,
vďaka ktorý sme boli schopní turnaj zrealizovať: Mesto Svit, MO Únia žien Svit - Pod
Skalkou, Little Berry, Regálik zdravia, JM
Svit, Kvety Tatry, Plody zeme, Kvety Fantázia, Baliarne obchodu Poprad, Atrakcie Ružomberok - Bestfun, Pizzeria Pietro a Dagino, Karpathia.
Miroslava Rodáková
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Svitskí seniori športovali a súťažili

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svite v spolupráci
s Centrom voľného času zorganizovali pre skôr narodených II. ročník
mestských športových hier.
Pozvanie na toto podujatie prijali aj
seniori zo Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (ZO JDS) Betliar,
ZO JDS Svidník a po príhovore predsedu
miestnej ZO JDS Jozefa Dluhého, viceprimátora mesta Svit Jána Drobného a hostí,
mohlo viac než 70 seniorov vybehnúť na
trávnik a začať rozcvičku pod vedením pani
Krišandovej.
Muži aj ženy súťažili v štyroch disciplínach a veru bolo sa na čo pozerať. O spestrenie hier sa postaral domáci harmonikár
a folklórna skupina Bystrianka, ktorú určite čitatelia poznajú z televízie Folklorika
a Senzi. Po vyhodnotení súťaží bolo vyloso-

vaných 10 cien tomboly. Za pekné ceny ďakujeme ŠK Horal , BK Iskre Svit, Kooperative,
Stabilite a Železničnej spoločnosti SR.
Záver podujatia samozrejme patril vynikajúcemu gulášu, ktorý pripravil s kolektívom náš kuchár, držiteľ - Zlatej varešky. Čo
povedať na záver, len to, že všetci zúčastnení boli spokojní, nadviazali sa nové kontakty a ešte aj počasie prialo. Nedá mi ešte nespomenúť občianske združenie Rozpuk zo
Svitu, ktoré pripravilo pre prítomných mini
múzeum - Baťa pod Tatrami. Pevne veríme,
že o rok sa stretneme zas.
Športu zdar, seniorskému zvlášť.
text a foto Ján Štefko

Bodovali aj na cestách

Úspešné leto cyklistov Energie

Sezóna sa pomaly blíži ku koncu a my sa opäť môžeme pochváliť našimi
úspechmi. Aj tento rok nebol jednoduchý, každé preteky boli iné, niektoré
zrušené alebo kapacitne obmedzené. Napriek tomu sme radi, že táto sezóna bola bohatšia ako tá minulá.
Leto bolo bohaté nielen na preteky, ale
aj na naše pódiové umiestnenia. Mnohí
z nás sa zúčastnili pretekov v Slovenskom
raji. Na dlhej trati si Peter Benko opäť vybojoval cenné zlato vo svojej kategórii. Diana
Cetlová na krátkej trati získala 2. miesto
medzi ženami. Hneď na druhý deň sa konal
Novohradský pedál, kde opäť Diana získala
2. miesto na krátkej trati medzi ženami.
Ani tento rok sme nechýbali na extrémnych pretekoch v Spišskej Novej Vsi. Na trať
222 km sa vydal Peter Benko, kde aj zvíťazil.
Medzi ženami nás na 111 km reprezentovala Stanka Vavrošeková, ktorá si vybojovala cenné 1. miesto. „Byť súčasťou extrémnych pretekov je pre mňa obrovská výzva,
a človek ich bez prípravy asi ťažko zvládne“,
skonštatovala Stanka. Taktiež sa tejto trati
zúčastnil Miro Ilavský a z týchto pretekov si
odniesol 3. miesto.
Na domácich pretekoch vo Svite nás
bolo vidieť vo veľkom počte, pričom Peter Benko opäť zvíťazil na strednej trati
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vo svojej kategórii a Stanka Vavrošeková
triumfovala na strednej trati medzi ženami
vo svojej kategórii. Preteky na Donovaloch
ovládol náš Peter Benko, kde si na strednej
trati vybicykloval krásne 1. miesto.
Náš malý Miško Prokopovič, ktorý nás
reprezentuje na mnohých detských podujatiach si opäť vybojoval cenné kovy. V obci
Svinia, na Donovaloch a v Čečejovciach
získal 3. miesto vo svojej kategórii Mini
chlapci. V pribežnom celkovom poradí
v Detskej Východ MTB lige sa Miško nachádza na 4. mieste, pričom na tretiu pozíciu
mu nechýba veľa bodov. Uvidíme ako sa
mu bude dariť v závere sezóny.
Posledný augustový víkend sa konali
preteky v Stupave. Diana Cetlová získala na trati 25 km 2. miesto a v kombinácii
bicykla 25 km a behu 8 km (MTB 25 km +
RUN 8 km) obsadila 3. miesto vo svojej kategórii. Marian Šimon získal v behu na 8 km
2. miesto a v kombinácii bicykla 70 km a behu 8 km (MTB 70 km + RUN 8km) 3. miesto.

Tiež sme reprezentovali naše farby aj na
cestných podujatiach. Na podujatí Bratislava-Jasná nás reprezentovali traja členovia
- Jaro Žec, Jano Bučina a Stanka Vavrošeková. Celá trasa mala 315 km, pričom naši
traja členovia to zvládli za 14,5 hodín. Štart
akcie bol v Šamoríne a cieľ v Jasnej. Stanka
sa v našich farbách na tomto cyklomaratóne objavila prvýkrát. „Preteky boli náročné,
ale so šťastným koncom. Pocit po týchto
pretekoch som mala neskutočný“ uzavrela Stanka. Ďalšie podobné podujatie má
názov Trnava - Rysy. Tohto cyklomaratónu
sa zúčastnil Jaro Žec, Stano Pjaták, Tomáš
Minčák a Miloš Palovčík. Trasa mala 305 km,
pričom štart bol v Trnave o 4.00 ráno a do
Tatranskej Lomnice prišli o 19.00 h. Počasie
bolo super a všetci si to maximálne užili.
Zaujímavým podujatím boli preteky, ktoré sa konali na Slovensku prvýkrát
a niesli názov L’ Etape Slovakia by Tour de
France. Tieto preteky sa každý rok konajú
v 14-tich krajinách sveta. Pretekári mali jedinečnú možnosť zažiť atmosféru Tour de
France. Naši piati členovia - predseda Janko Niedoba, Jaro Žec, Stano Pjaták, Peter
Hudák, Kamil Dulovič sa vydali na 65 km.
Etapa mala rýchlostné aj horské prémie,
jednoducho všetko to, čo má mať etapa
v Tour de France. Náš predseda Janko Niedoba si vybojoval krásne 1. miesto vo svojej kategórii. „Atmosféra sa podobala tej vo
Francúzsku. Od štartu až do cieľa bolo na
trati veľa povzbudzujúcich divákov. Bol to
krásny zážitok a určite by som si to zopakoval,“ prezradil predseda Ján Niedoba.
Jeseň býva v znamení posledných pretekov a vyhodnotení jednotlivých sérii. Pokúsime sa ešte zabojovať o posledné cenné
kovy a využiť tohtoročnú formu pre náš
prospech.
Diana Cetlová
Foto: archív Ck Energia Svit
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Jednotlivé trate viedli veľmi náročným
členitým, ťažkým terénom v dĺžke tratí
1,7 km (pre najmladšie žiactvo), 4,3 km (pre
mladšie a staršie žiactvo) a 5,4 km (pre kategórie dorastu a dospelých), ktoré opäť
pretekárov preverili v ich kondičnej pripravenosti a zručnostiach v rýchlom nájdení
azimutových úsekov a riešení ďalších kontrolných bodov.
V početnej výprave svitských „Červíkov“
vo výkonoch nezaostali ani najmladší bežci
a popri klubovo starších sa taktiež úspešne
umiestňovali. Spolu tak v záverečnom kole
Slovenského pohára turisticko-orientač-

nom behu získali 7 medailových umiestnení, 2 zlaté zásluhou 1. miest v podaní Amálie Sasákovej v kategórii najmladšie žiačky
a Aďky Zavackej v kategórii mladšie žiačky
(obe - SŠ Mierová Svit), 3 striebra za 2. miesta, ktoré si vybojovali Lejka Dzifčáková v kategórii najmladšie žiačky (SŠ Mierová Svit),
Marko Jína v kategórii dorastencov (SSOŠ
Poprad), Emka Enekešová v kategórii dorasteniek (OA Poprad) a 2 bronzy za 3. miesta,
ktoré si vybehali Alex Jína v kategórii mladší
žiaci a Stelka Medvecová v kategórii mladšie žiačky (obaja - ZŠ Komenského Svit).
Veľmi blízko k medailovému zisku mali

i ďalší štyria pretekári. Alfréd Krajňák v kategórii najmladší žiaci, Dávid Bednár v kategórii mladší žiaci (obaja - SŠ Mierová Svit),
Daniel Garányi v kategórii dorastencov
(ZŠ Komenského Svit) a Daniela Enekešová
v kategórii dorasteniek (OA Poprad), ktorým sa tentokrát ušla 4. priečka. V Slovenskom pohári za TOM Svit bodovali
i Martin Kantor v kategórii najmladší žiaci,
Štefan Sasák v kategórii mladší žiaci (obaja
SŠ Mierová Svit), Samuel Copúš v kategórii mladší žiaci (ZŠ Komenského Svit), Mária Bednárová v kategórii mladšie žiačky
(SŠ Mierová Svit), Alex Hucko, Michal Copúš
v kategórii starších žiakov, Samuel Kubo
v kategórii dorastencov (všetci - ZŠ Komenského Svit), Jakub Enekeš v kategórii dorastencov (OA Poprad) a spoločne všetci sa tak
v 3. kole zaslúžili o výborné 3. umiestnenie
v rámci bodovania klubov zo 14 zúčastnených družstiev, kde sa na 1. mieste umiestnili TOM Priatelia Kysúc, 2. KST Námestovo,
3. TOM Červík Svit, 4. TK Tramp Hubová,
5. TOM Tulák Čadca, 6. MFC, 7. Draci Zborov nad Bystricou, 8. KST Kolačín, 9. KTO
Oščadnica, 10. TOM Karpatskí vlci Častá,
11. TOM Sivec Košická Belá, 12. TOM ŠKM
Stará Ľubovňa, 13. Detský outdoorový klub
STOPA,14. TOM Salamander Košice.
Najbližší turisticko–orientačný pretek sa
uskutočnil hneď po letných prázdninách,
4. septembra v podobe majstrovstiev Slovenska v Košickej Belej. Zúčastnilo sa na
nich 24 postupových pretekárov zo svitského klubu.
PhDr. Ladislav Kalasz

Mickael Crispin

víťazstvo spôsobom štart - cieľ, alebo to
bol väčší boj? Je podľa teba trasa HORAL
Lejzi naozaj “lazy”? (pozn. red. lazy - angl.
lenivý)
Trať je veľmi pekná, ale určite nie je “lejzi”,
ako som si myslel aj ja. Sú tam ťažké stúpania a tie dajú človeku zabrať. Boli tam chlapci, ktorých som nepoznal a nevedel som čo
od nich môžem očakávať. Bol to boj počas
celých pretekov. Občas som išiel sám, občas
nie, celé preteky sa to menilo. Ku koncu som
dostal kŕče a tie ma skoro pripravili o víťazstvo. No našťastie som sa z toho spamätal
a prišiel si po víťazstvo.
Viem, že si z Francúzska a viem aj to,
ako si sa dostal k Horalovi. Ale určite to
mnohých bude zaujímať. Môžeš to čitateľom objasniť, prosím?
Mal som voľno medzi cestnou a cyklokrosovou sezónou, tak sme sa s priateľkou
rozhodli, že pôjdeme na Slovensko pozrieť
jej rodinu a zároveň si spravíme dovolenku.
Cestou na Slovensko sme sa bavili, či tam
náhodou nie sú nejaké preteky, na ktorých
by som mohol štartovať v rámci tréningu
a zábavy. Povedala mi o Horalovi, ktorého
sa predtým zúčastnila aj ona a takisto skoro
každoročne jej brat a otec. Horal sa mi zapáčil, tak som sa k nemu dostal a rozhodol
sa štartovať.

Si na Slovensku po prvýkrát? Aké sú
tvoje dojmy zo Slovenska a zo samotného
Horala? Môžeš to porovnať s podobnými
pretekmi vo Francúzsku, či inde v Európe?
Z Horala mám veľmi príjemné dojmy, veľmi dobrá organizácia a značenie trate. Horal bol môj prvý maratón, tak ho porovnať
s inými neviem. Moja priateľka pochádza zo
Slovenska, tak som ho už pár krát navštívil.
Veľmi sa mi tu páči, je tu krásna príroda, príjemníľ udia a výborné pirohy. Ale ako cyklista musím Slovensku aj niečo vytknúť a to
je správanie vodičov voči cyklistom. Počas
tréningov som sa stretol s desiatkami neohľaduplných vodičov.
Môžeme očakávať, že sa vrátiš a budeš
obhajovať svoje víťazstvo?
Ak nebudem mať iné povinnosti z tímu,
určite sa rád vrátim a obhájim víťazstvo.
Aké sú tvoje doterajšie najväčšie úspechy a aké máš cyklistické plány do budúcnosti?
Moje doterajšie najväčšie úspechy sú:
Majster Európy U23 v cyklokrose, 2. miesto
na Majstrovstvách sveta juniorov v cyklokrose a majster Francúzska. Moje plány do
budúcna sú dať to najlepšie zo mňa.
Ďakujeme Ti za rozhovor a želáme veľa
cyklistických aj osobných úspechov.
Ivan Zima

Turisticko-orientační bežci zabodovali

V 3. kole Slovenského pohára v turisticko–orientačnom behu, ktoré sa uskutočnilo v Oščadnici, za športový klub TOM Červík Svit nastúpilo až 19 pretekárov rôznych vekových kategórii od najmladšieho, mladšieho, staršieho žiactva
až po dorastenecké kategórie.

- víťaz ŠKODA HORAL
MTB MARATÓNU 2021:
“Môj pozitívny dojem zo Slovenska
kazia neohľaduplní vodiči áut”.
Mickael, v prvom rade ti gratulujem
k víťazstvu. Na Horalovi sapravidelne objavujú aj cudzinci a v roku 2017, keď tu boli aj
Majstrovstvá Európy prišli cyklisti z 23 krajín. Napriektomu je pre nás organizátorov
vždy spestrením a potešením, keď príde cudzinec zo vzdialenejšej krajiny a keď zvíťazí,
tak nás to teší o to viac.
Aké sú Tvoje dojmy z trate? Bolo to
ROČNÍK XX. - SEPTEMBER 2021
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Basketbalisti Svitu po bronzovej sezóne začali
s prípravou. Mládežníkom tesne ušla medaila
a Tatrafest Streetball napísal ďalší úspešný ročník.
Dianie v areáli Iskra arény bolo v predchádzajúcich týždňoch a mesiacoch mimoriadne rušné. Muži zavŕšili
úspešnú sezónu ziskom medaily a už sa pripravujú na nový ročník. Mladé talenty sa po prestávke opäť rozbehli
a Tatrafest Streetball má za sebou ďalší parádny ročník.

Reprezentačné povinnosti
„medveďov“

Po dvoch rokoch
opäť bronz pod Tatrami
Náročná pandemická sezóna Niké Slovenskej basketbalovej ligy mala napokon
pre basketbalistov Iskry Svit úspešný koniec. Aj keď ju na konci sezóny rámcovali
zranenia, tak „medveďom“ sa opäť po
dvoch rokoch podarilo rozšíriť medailovú
zbierku o ďalší bronz.
Vedenie klubu hlási už v auguste hotové družstvo, s ktorým bude chcieť minimálne vyrovnať umiestnenie z predchádzajúceho ročníka Niké SBL. Na lavičke
tímu pokračuje v pozícii hlavného trénera
Róbert Ištvánik, z hráčskeho kádra pokračuje minimálne sedmička basketbalistov - David Harabin, Adrián Lysák, Jakub
Mokráň, Adam Monček, Šimon Turza, Stanislav Baldovský a Saša Avramovič. Staronovou posilou je Američan A. J. Walton,
okrem neho si oblečú dres aj jeho krajania
Ian Kinard, Ty Walker a Garrius Holloman.

Kadeti sa predstavili v domácej Iskra
aréne, do ktorej mohli po dlhej dobe zavítať aj fanúšikovia. Pódiové umiestnenie
uniklo Svitu veľmi tesne, s Diawinom Košice prehrali rozdielom jediného koša.

Tatrafest Streetball
vyšiel na jednotku
Horské slniečko a príjemné počasie
opäť po roku zaplnilo vonkajší areál Iskra
arény. Ďalšieho ročníka tradičného podujatia Tatrafest Streetball sa zúčastnilo
40 družstiev v desiatich kategóriách.
V akcii bolo nielen mnoho súčasných
a bývalých hráčov Iskry Svit, ale pod Tatry zavítali aj niektoré známe mená. Tých
najlepších oceňovali ex-hráč Svitu Peter
Sedmák a súčasný hráč Iskry Stanislav
Baldovský. Už tradičným vyvrcholením
bola koncertná časť, ktorej headlinerom
bol Kali a Peter Pann.

Aj keď sa ligová sezóna 2020/2021
oficiálne skončila, pre mnohých odštartovali reprezentačné povinnosti.
V 3x3 basketbale sa do výberu Slovenska
do 23 rokov dostal Jakub Mokráň, respektíve Dominika Drobná.
Prvý menovaný sa napokon prebojoval s tímom premiérovo do kvalifikácie na svetový šampionát. Družstvo do
20 rokov so Samuelom Horváthom
a Dávidom Harabinom, obsadilo na FIBA
European Challengeri 5. miesto. Rovnaké
umiestnenie dosiahol aj tím do 16 rokov,
jeho súčasťou bol Július Matušek.

Nová sezóna za dverami a Baťov
pohár napíše ďalšiu kapitolu
V týchto dňoch sú všetky tímy Iskra
Svit v plnom nasadení. Mužov čaká vystúpenie na obnovenom Federálnom
pohári, mládežnícke tímy hrajú prípravné
zápasy, respektíve naberajú skúsenosti na turnajoch. Tradičným podujatím
v Iskra aréne počas septembra je Baťov
pohár, od 23. do 25. septembra si „medvede“ zmerajú sily s Interom Bratislava,
Lučencom a rakúskym Kapfenbergom.
Všetky aktuálne informácie z prostredia Iskry Svit sa dozviete na klubovom
webe - www.iskrasvit.sk, respektíve na
facebookovom a instagramovom konte.

autor

Mládežnícke tímy
tesne pod pódiom
Po dlhých mesiacoch sa vďaka veľkej
snahe basketbalového hnutia podarilo
reštartovať mládežnícke súťaže, do ktorých významne prehovorili aj hráči Iskry
Svit. Na záverečné turnaje o majstrov Slovenska sa podarilo prebojovať družstvu
kadetov a juniorov.
Tím juniorov mal na dosah v Prievidzi
bronz, v rozhodujúcom súboji však prišla prehra od domáceho tímu. Do All Star
tímu „B“ sa dostal Adrián Lysák.
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
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