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Klubu absolventov
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Fit Mum, Tvorivka, Jóga pre
mamičky, Stretnutia s dulou,
Kaffe und Tee - aj to ponúka
rodinné centrum

ZO ŽIVOTA V MESTE

Absolventi Baťovej školy práce
sa opäť stretli vo Svite

Už po 26-krát sa stretli absolventi Baťovej školy práce (ABŠ) na výročnej členskej schôdzi. Do Spolcentra zavítalo 83 „mladých žien
a mužov“ z celého Slovenska, ako sa za študentských čias nazývali.
Pozvanie prijali a účastníkom sa prihovorili i hostia: primátorka mesta Ing. Dáša
Vojsovičová, riaditeľ spoločnosti a predseda predstavenstva skupiny Chemosvit
Ing. Jaroslav Mervart, riaditeľ strategického plánovania skupiny Chemosvit Ing.
Peter Repčík, družobná delegácia ABŠP

z Bratislavy a Partizánskeho, zástupcovia
OZ Rozpuk, riaditeľky škôl v meste a ďalší
predstavitelia spoločenských organizácií.
Aj keď čas je neúprosný a roky pribúdajú,
tieto spoločné stretnutia bývalých spolužiakov a priateľov sú pre všetkých nezabudnuteľné.

Na úvod sa účastníci spoločne vydali
k Pomníku padlým, soche Tomáša Baťu
a buste Jana Antonína Baťu, kde spolu
s primátorkou položili kytice kvetov.
Schôdza pokračovala správou o činnosti, ktorú predniesol predseda Klubu ABŠ
pán Vladimír Vlha. Stretnutie všetkým
spríjemnili svojou módnou prehliadkou vlastnoručne vytvorených modelov
žiačky SOŠ polytechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite, pod vedením pani
učiteľky Alice Skokanovej a tanečná
skupiny Maja pod vedením pani Márie
Zentkovej. Občianske združenie Rozpuk
pripravilo milé prekvapenie a časť svojej expozície z Múzea Baťa pod Tatrami
premiestnilo do Spolcentra. Umožnilo
tak tým, ktorým fyzické obmedzenia nedovoľujú navštíviť múzeum, oboznámiť
sa s exponátmi, ktoré doteraz zozbierali.
Nasledovali spoločné rozhovory, spomínanie.
Členská základňa prirodzene rokmi
klesá, preto sa „Baťovci“ snažia získavať
do svojich radov nových členov - sympatizantov, ktorí majú záujem o históriu
budovania nášho mesta a chcú udržiavať
odkaz Tomáša Baťu, Jana Antonína Baťu
a Baťovcov pre ďalšie generácie. Výbor
Klubu ABŠ chce touto cestou poďakovať Mestu Svit a všetkým sponzorom za
pomoc pri zorganizovaní tejto výročnej
členskej schôdze.
(D. Šipošová, foto: P. Kostka)

Ako doma otvorilo
svoje dvere dokorán

Nové rodinné centrum, ktoré sa nachádza v areáli Spojenej školy na
Mierovej ulici je naplno v prevádzke. Primátorka Dáša Vojsovičová prestrihla slávnostnú stuhu a pridala sa k ostatným hosťom a podporovateľom tohto projektu. Zábavné aktivity pripravilo Centrum voľného
času Svit spolu s Mládežníckym parlamentom mesta.
Ako doma ponúka množstvo zaujímavých aktivít. Tu sú niektoré z nich:
n Podporná skupina dojčiacich matiek
n Podporná skupina nosiacich matiek
n Stretnutia mamičiek s bábätkami
n Pravidelné stretnutia mamičiek s ma-
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lými detičkami.
n Stretnutia s detskou pediatričkou
Asi najnáročnejšou úlohou rodiča je
zvládnuť vlastný strach o dieťa. Často
máme množstvo otázok, ktoré na prvý
pohľad nemá kto zodpovedať, alebo poINFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE

Z DIÁRA
PRIMÁTORKY
n 1. september - Podtatranský polmaratón a Svitská vareška, odštartovanie
nordicwalkerov a oceňovanie víťazov
na Primátorskej desiatke a najrýchlejšieho Sviťana v Poprade
n 2. september - otvorenie školského
roka v Spojenej škole na Mierovej ulici
a uvedenie do funkcie novej riaditeľky
v materskej škole

Projekt je podporený z rozpočtu
Prešovského samosprávneho kraja

trebujeme nezaujatý pohľad iného špecialistu.
n Stretnutia s certifikovanou dulou
V tehotenstve je dula budúcej mamičke k dispozícii, pripravuje ju na pôrod aj
na dojčenie. Odpovedá jej na otázky, rozprávajú sa spolu o tom, ako pôrod prebieha, čo môže budúca mamička čakať.
Dula pripraví na pôrod aj partnera, ale
môže aj sama sprevádzať pri pôrode.
n Semináre so psychologičkou
Každé správanie dieťaťa má svoj význam. Dospelí najlepšie porozumejú správaniu dieťaťa, ak dokážu vnímať jeho prežívanie. Seminár je určený rodičom, ktorí
chcú nájsť spôsob ako spraviť život detí
i celej rodiny spokojnejším a sú ochotní
učiť sa novým spôsobom komunikácie. A
či chcú zmeniť automatizované a neefektívne reakcie na užitočné.
n Coffee, Tea & Chat (in English)
Na kurzoch sa veľa diskutuje, preberajú sa aktuálne témy, čítajú noviny či
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knihy, rozoberajú známy aj neznámy...
Hodiny prebiehajú v uvoľnenej atmosfére, s deťmi či bez, gramatika nie je
podmienkou. Na kurze sú vítané všetky
mamičky aj čakateľky - každá, ktorá má
chuť spraviť niečo pre seba. Podmienkou je nebáť sa spontánne otvoriť ústa
a povedať tú strašnú krkolomnú anglickú vetu bez toho, aby riešili, či to bude
správne. Získate znovu sebavedomie
a budete vedieť odpovedať nielen na
otázku „Is this seat free?“
n Kaffe und Tee, Klatsch und Tratsch (in
Deutsch)
Účelom konverzačných hodín je udržiavať jazykové znalosti nemčiny mamičiek
na materskej a rodičovskej dovolenke na
aktívnej úrovni, ktorá je nutná pri opätovnom zapojení sa do pracovného procesu.
Sekundárnou výhodou je, že mamičky sa
môžu stretnúť a konverzovať na určené
témy, môžu si so sebou zobrať dieťa, môžu
sa spoznávať, vymieňať si informácie
a rady. Deti sa medzi sebou hrajú a počúvajú mamku rozprávať po nemecky.
n Jóga pre mamičky
n Fit mum
Spevnenie celého tela, získanie kondície a návrat do top formy. Posilnenie
chrbtového a brušného svalstva, posilnenie panvového dna, psychický oddych
v kruhu iných mamičiek, čas venovaný
len samej sebe. Kurz povedie certifikovaná trénerka. Opatrovanie vašich ratolestí
bude zabezpečené.
n Tvorivka
Kurz pre mamičky, kde si môžu vytvárať mydlá, sviečky naučiť sa servítkovú
metódu, háčkovať, štrikovať, šiť...
Zatiaľ čo si mamičky budú prehlbovať
svoje tvorivé zručnosti detičky sa môžu
pohrať v herničke. Bližšie informácie o
jednotlivých aktivitách sa dozviete priamo v rodinnom centre, alebo na facebookovom profile RC Ako doma.
(D. Virostko, foto: M. Hudák)

n 5. september - vernisáž výstavy významného umelca Alexandra Eckerdta v Mestskej knižnici
n 6. september - účasť na slávnostnom zastupiteľstve v Partizánskom,
pokračovanie v partnerstve s mestom,
odovzdanie pozdravov od občanov
nášho mesta
n 7. september - Deň kroja, Banská
Bystrica, reprezentácia mesta a batizovského kroja s delegáciou z mesta
a Slovenkou roka Andreou Gontkovičovou
n 10. september - stretnutie s Klubom
absolventov Baťovej školy práce – pozdrav účastníkov stretnutia, vyjadrenie poďakovania za ich odvahu, ktorú
mali pred 85 rokmi a nebáli sa odísť
z domova a začať pracovať na „zelenej
lúke“
n 18. september - otvorenie rodinného centra Ako doma, ktorého bola iniciátorom a podporovateľom a týmto
zároveň splnila svoj predvolebný sľub
voči tejto komunite
n 23. september - účasť na komisii
Združenia pre občianske záležitosti,
predloženie návrhov na zmeny, prerokovanie aktivít
n 25. september - prijate jubilujúcich
občanov na mestskom úrade
n 26. september - kontrolný deň na
stavbe rekonštrukcie Domu smútku
n 28.-29. september - víkend stretnutí s hasičmi, stretnutie s prezidentom
DHZ V. Horváthom, rokovanie o možnostiach materiálneho vybavenia nášho DHZ, prítomná na posväcovaní
štandardy DHZ, kde sa aj mestu Svit
dostalo cti, mať erb na tejto zástave,
na oslavách výročia založenia DHZ
v Sp. Sobote
n 30. september - stretnutie so zhotoviteľom stavby telocvične Spojenej
školy na Mierovejulici, v záujme odstránenia havarijného stavu a dokončenia tejto telocvične
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Ako je to skutočne
s obedmi „zdarma“?
Novela zákona, ktorá získala prezývku „obedy zdarma“ bola témou
číslo jeden niekoľko mesiacov. Cieľom bolo zabezpečiť obedy pre
všetkých žiakov dotáciou zo štátnej pokladnice a teda prilepšiť tak
rodinným rozpočtom. Ale tak, ako napokon všetko, aj táto minca má
dve strany. Ako sa táto novela, ktorá vstúpila do platnosti v septembri, teda prejavila na našich miestnych školách?
V téme takzvaných „obedov zadarmo“
Rodičia prispievajú
ide vlastne o úpravu Zákona č. 544/2010
len na režijné náklady
Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vo výklade to znamená, že štát prispieva fixnou sumou 1,20 €
na 1 obed pre 1 dieťa na 1 deň.
Avšak iba v prípade, že sa dieťa zúčastní vyučovania. Ak sa vyučovania nezúčastní, štát škole túto
sumu nevyplatí. Ale jedálne,
ktoré stravu pripravujú, potrebujú vedieť počet stravníkov na
nasledujúci deň minimálne 24
hodín vopred. Suroviny je totiž potrebné pripraviť a normovať. Ak rodič
dieťa neodhlási vopred, jedáleň tak prichádza do straty, keďže obed bol pripravený, ale nebude zaplatený. Ale to, či sa
žiak prebudí so zvýšenou teplotou ráno,
alebo ochorie v noci, to teda žiaden rodič,
ani nik „nenaplánuje“ a tobôž neovplyvní.
Mesto ako zriaďovateľ materskej a základných škôl je prostredníkom v tomto financovaní, keďže túto dotáciu poskytuje
štát. Zriaďovateľ - mesto muselo pristúpiť
k úprave všeobecne záväzného nariadenia (VZN č. 5/2019 - www.svit.sk) a týmto
to usmerniť.

Najnovšia bytová jednotka, ktorú
prenajíma mesto, je už viac než
mesiac obývaná. Kľúčom k prideľovaniu bolo žrebovanie, pre zachovanie transparentnosti. Mnoho žiadostí o nájomné bývanie
však ostalo z kapacitných dôvodov nevybavených. V prípade, že
máte záujem o bývanie vo Svite,
prinášame Vám informáciu o nájomných bytoch Snežienka.
Spoločnosť Finchem, a. s., ponúka
možnosť bývania v nájomných bytoch
v novozrekonštruovanom polyfunkčnom objekte Snežienka vo Svite. K dispozícii sú dvojizbové (58 m2) aj trojizbové byty (od 61,50 m2) v cene od 400
do 480 €/ mesiac vrátane energií. Vybavené sú kuchyňou, chladničkou, digestorom a sporákom, sprchovým kútom,
WC a samostatným meračom elektric-
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V materskej škole a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mes-

ta Svit rodičia nedoplácajú za stravu.
V tomto nastala zmena oproti časom,
ako to bolo pred účinnosťou tejto novely.
Z toho vyplýva, že v tomto smere naozaj
vzniká finančná úspora pre rodiča. Aktuálne doplácajú rodičia poplatok 2,- €
mesačne na režijné náklady, čo je vlastne
zvýšená potreba mechanického zariadenia, riadov, personálne náklady alebo
akékoľvek iné režijné potreby stravovacieho zariadenia s týmto spojené. Štát na
tieto režijné náklady v novele nemyslel
a žiadnou dotáciou neprispieva. Napriek

tomu, že je samozrejmosťou, že počet
stravníkov rapídne stúpol a tým prirodzene stúpajú náklady na personál, vybavenie, či zariadenie jedální. Zákon určuje,
že ak má stravovacie zariadenie náklady
na réžiu vyššie, ako je paušálne poskytovaná suma dotácie na stravu vo výške
1,20 €, môže zriaďovateľ školského zariadenia (MŠ, ZŠ) požadovať úhradu vo výške
rozdielu od zákonného zástupcu dieťaťa.
A to sú práve spomínané 2 € (upravené
vo VZN mesta) mesačne, čo činí 20 € ročne na jedného stravníka.
VZN č. 5/2019, paragraf 6, bod 4: „Zákonný zástupca dieťaťa MŠ/žiaka ZŠ prispieva v školskej jedálni 2 € za režijné
náklady paušálne na jedno dieťa mesačne, ak mu v sledovanom mesiaci bolo
poskytnuté aspoň jedno hlavné jedlo.“
Príspevok na režijné náklady od rodičov
však nie je žiadnou novinkou. Zákon
ho jedálňam umožňoval aplikovať
aj pred touto novelou, ale väčšina školských stravovacích zariadení ho neaplikovala, keďže to
pravdepodobne situácia nevyžadovala.
V zmysle platnej legislatívy má
zriaďovateľ povinnosť zabezpečiť stravovanie všetkým deťom školy. V snahe
pomôcť zriaďovateľom zariadení školského stravovania začalo v máji 2019
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
v spolupráci s mestami a obcami realizovať projekt „Pracuj v školskej jedálni“, ktorý je zameraný na podporu zamestnávania v zariadeniach školského stravovania.
V prípade bližších informácií odporúčame obrátiť sa na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá toto zastrešuje.
Táto novela zákona nadobudla účinnosť
1. septembra 2019.
(red)

Hľadáte nájomný byt?

kej energie, tepla a vody. Každý byt má
parkovacie miesto.
Pre viac informácií o podmienkach
kontaktujte Ing. Martina Beluša na t. č.:

052/ 715 20 28. Žiadosti môžete doručiť Bc. Denise Grexovej (Chemosvit, a. s.,
4. posch., úsek ľudských zdrojov,
t. č.: 052/ 715 27 41.)
(red)
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA SENIOROV

KALENDÁR PODUJATÍ
18. október 2019
15.00 hod. * DK Svit

Úcta k starším

účinkuje Peter Stašák
organizuje: Mesto Svit

13. november 2019
19.00 hod. * DK Svit

Klimaktérium a čo...

Seniori zo Svitu
pod Belianskymi Tatrami
Medzi najobľúbenejšie aktivity seniorov patrí každoročne účasť na
kultúrno-poznávacom zájazde. Tento rok sa výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (ZOJDS) rozhodol neopustiť
vlastný región a navštíviť v úvode septembra niektoré menej známe miesta. Veď patrí k najatraktívnejším na Slovensku.
Cieľom boli zaujímavosti a krásy prírody pod Belianskymi Tatrami. Aj zásluhou dopravnej spoločnosti Chemosvit
Chedos si seniori mohli prezrieť drevený lovecký zámoček, ktorý dal postaviť
knieža Hohenlohe v Tatranskej Javorine.
Dnes je táto národná kultúrna pamiatka
v správe Prezidentskej kancelárie a verejnosti je sprístupnená raz týždenne.
Účastníci zájazdu sa dozvedeli, že pani
prezidentka ho už navštívila a pri pôvodnom kozube je vystavená jej fotografia.
Obdivovali drevený kostol Svätej Anny
v štýle ľudovej architektúry, ktorý dal tiež
postaviť pruský magnát. Videli aj miesto
odpočinku kniežaťa a jeho družky Ottílie
na blízkom cintoríne. Tu je pochovaný aj
známy maliar Tatier Jaroslav Votruba.
Že je tento kraj bohatý na ľudové tradície seniorov v Ždiari presvedčila sprievodkyňa múzea Ždiarsky dom Magdaléna Zoričáková, ktorá je predsedníčkou
miestnej ZO JDS. Ukázala im exponáty
hovoriace o živote a práci tunajších goralov, odevy, ručné práce, hračky i fotografie. No zlatým klincom a neopakovateľným zážitkom bola ždiarska svadba.
Z radov návštevníkov sa predstavili
v nádherných krojoch nevesta a ženích,
družba, svadobná mať i oddávajúci.
Nechýbali vtipné otázky pri obrade, vyhrávala harmonika, spievalo sa a dobrú
náladu povzbudil aj nejaký ten trúnok.
Nikomu sa nechcelo odísť, ale časť skupiny sa chcela ešte pozrieť na Chodník
korunami stromov v Bachledovej doline.
Turisti veru neľutovali - nádherné výhľady na Vysoké a Belianske Tatry, Maguru
a až do Poľska nadchli každého.
Druhá časť výletníkov navštívila galériu Jána Zoričáka, rodáka zo Ždiaru, významného výtvarníka žijúceho vo FranROČNÍK XVIII - OKTÓBER 2019

cúzsku, ktorý sa venuje umeleckému
sklu. Tento zájazd s nádherným počasím
a množstvom zážitkov i nových poznatkov si účastníci udržia v pamäti
veľmi dlho.
(red)

Divadelné predstavenie

organizuje: Agentúra BellCanto

16. november 2019
Dom Kultúry Svit

30. výročie Nežnej revolúcie
organizuje: CVČ - Mládežnícky parlament

22. november 2019
17.00 hod * DK Svit

Spievankovo
vstupné: 10,- €

organizuje: Mesto Svit

29. november 2019
19.00 hod. * DK Svit

BEATLES

organizuje: Agentúra BellCanto

6. december 2019
Dom Kultúry Svit

Príchod Mikuláša
organizuje: Mesto Svit

7. december 2019

21.00 hod. * Spolcentrum Svit

Twentyfive Expres
oldies party

vstupné: predpredaj 8,- €, na mieste 12,- €
organizuje: Mesto Svit

Na návšteve
v Betliari

Seniori nášho výboru ZO JDS boli pozvaní družobnou JDS Betliar na posedenie v prírode pod názvom „Koniec leta“,
ktoré sa konalo v lesoparku za kaštielom
v Betliari. Po srdečnom privítaní sme sa
prešli lesoparkom v sprievode športového referenta. Krásne jazierko, vodopády,
fontány a príroda. To všetko sa nedalo
prehliadnuť. Navštívili sme aj Domov
dôchodcov, ktorý sme Betliarčanom ticho závideli. Po ceste späť v lesíku na nás
čakala bohatá nádielka hríbov. Na obed
bol pripravený dobrý guľáš a posedenie
s piesňami spevokolu miestnej JDS. Dobrí ľudia, pekné prostredie, výborné počasie - to boli hlavné sprievodné znaky
tohto vydareného stretnutia. Tešíme sa
na ďalšie družobné stretnutie, najbližšie
u nás vo Svite.
(text a foto: JŠ)

16. december 2019
19.00 hod. * DK Svit

Vianočný koncert Mária Čírová

vstupné: 18,- € (22,- € na mieste)
organizuje: Mesto Svit

17. december 2019
10.30 hod. - MsÚ Svit

Stretnutie jubilantov
organizuje: Mesto Svit

18. december 2019
16.00 hod. * DK Svit

Vianočný koncert
organizuje: Mesto Svit

21. december 2019

17.00 - 24.00 hod. * Spolcentrum Svit

Vianočný čaj o piatej
festival živých kapiel s hudbou
60-tych až 90-tych rokov
organizuje: Mesto Svit
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EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

My sme sa spolu prešli...
A čo Vy?

Európsky týždeň mobility 2019 máme úspešne za sebou. V našom
meste to bol týždeň plný aktivít a praktického a zábavného vzdelávania. A to vďaka Mestskej polícii, základným školám a materskej
škole. Celkovo sa do programu zapojilo 414 žiakov a detí. Témou
tohto ročníka bola bezpečná chôdza a cyklistika so sloganom PREJDIME SA SPOLU ! Cieľom bolo upozorniť širšiu verejnosť, okrem iného aj na výhody chôdze a cyklistiky pre zdravie, životné prostredie
a osobný bankový účet. Takto vyzeral teda týždeň v duchu hesla
„Prejdime sa spolu“ vo Svite:
Európsky týždeň mobility otvorilo
111 žiakov druhého a tretieho ročníka
Základnej školy na Komenského ulici
na prednáškach z dopravnej výchovy.
S prednášajúcimi policajtmi Mestskej
polície (ďalej MsP) - preventistkou Erikou
Dankovou, Jozefom Paučíkom a Pavlom
Chalúpkom sa deti zhovárali o jazde na

Poďakovanie:

bicykli, kolobežke, ale aj o tom, ako sa
správať, keď sú peší účastníci premávky.
Policajti so sebou priniesli rôzne pracovné nástroje ako zbrane, putá, tomfu, alkoholtester, reflexnú vestu, či čítačku psov,
ktoré si mohli všetci zblízka obzrieť a aj
o ne prejavili veľký záujem.
Prváčikovia absolvovali prechádzku
s praktickým usmernením a na záver ich
čakala prehliadka policajných vozidiel.
Mohli si vyskúšať zapnúť majáky, ako sa

v nich sedí a podobne. Policajti im ukázali taktické vesty, terčíky a výbavu vozidiel. Na záver dostali žiačikovia aj sladkú
odmenu, aby si lepšie zapamätali, čo sa
naučili.
Druhý deň, utorok, pokračoval praxou na dopravnom ihrisku v priestoroch
školy. Takmer 90 druhákov a tretiakov si
precvičilo napríklad prechádzanie cez
cestu, ako sa riadiť semaforom alebo pokynmi policajta, ako sa správať v cestnej
premávke na bicykli, kolobežke a mnoho ďalších dopravných situácií. Hlavným
zámerom bolo rozvíjať u žiakov morálnu
a právnu zodpovednosť k ostatným účastníkom premávky, na ktorú často zabúdame i my dospelí. Na ihrisko prišla aj Mária
Holotňáková z Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Poprade, ktorá je preventistkou pre okres Poprad a tiež hliadka
Obvodného oddelenia policajného zboru
Svit, ktorá im priblížila svoju prácu. Na záver bol žiakom odovzdaný „detský vodičský preukaz“ spolu s drobnými darčekmi,
ktoré si pre nich policajti pripravili.
V stredu sa vzdelávali a precvičovali praktické vedomosti žiaci Spojenej
školy na Mierovej ulici. Prednášok Eriky
Dankovej a Jozefa Ferenčáka (MsP Svit)
sa zúčastnilo 116 prvákov, druhákov
a tretiakov. Tiež si vyskúšali rôzne policajné pracovné pomôcky a niečo nové
sa naučili. Štvrtý deň Európskeho týždňa mobility - štvrtok sa 43 druhákov
prešlo mestom opäť za doprovodu
mestských policajtov a pozreli si zblízka
policajné autá.
Týždeň plný dopravných aktivít
uzavreli naši miestni škôlkari aj škôlkari
v mestskej časti Pod Skalkou. Mestskí
policajti ich vzali na prechádzku ulicami
Svitu a predviedli im policajné autá so
všetkým, čo k tomu patrí. S najmenšími
sa tiež rozlúčili sladkou odmenou.
(Daniela Virostko)

Chceme sa poďakovať všetkým zúčastneným za aktivitu a pozornosť. Za
celú organizáciu, ktorá prebehla bez
najmenších problémov, za ústretovosť
vedenia ZŠ a MŠ vo Svite. Špeciálna vďaka patrí riaditeľovi OO PZ vo Svite a jeho
podriadeným príslušníkom, ktorí sa do
celého projektu ochotne zapojili a pomohli tak deťom priblížiť prácu policajta
takouto hravou a milou formou. V neposlednom rade ďakujeme spoločnosti Lidl
Slovenská republika, v.o.s., ktorá akciu
sponzorovala malými sladkými prekvapeniami v podobe cukríkov a ovocných
džúsov.
Osobitná vďaka patrí preventistke
Mestskej polície vo Svite Mgr. Erike Dankovej, ktorá celú túto akciu zastrešovala
a pripravila pre deti zaujímavý program
na celý týždeň, spolu s príslušníkmi
Mestskej polície vo Svite.
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Z rokovania zastupiteľstva
8. MsZ (mimoriadne)
Mestské zastupiteľstvo sa stretlo na
mimoriadnom zasadnutí 5. septembra
2019. Rozhodovali o troch uzneseniach.
Jedným z nich bola rekonštrukcia Domu
smútku. Nakoľko mesto bolo úspešné
v žiadosti o financie na rekonštrukciu
Domu smútku, samozrejme s finančnou
spoluúčasťou mesta a mesto má finančné prostriedky značne obmedzené, bolo
nutné rozhodnúť, či sa tento projekt zrealizuje. Termíny podania žiadostí zo strany
mesta a tiež termíny realizácií definované
v podmienkach projektu vyžadovali mimoriadne stretnutie poslancov a tým rozhodnutie, či bude táto príležitosť využitá aj
s ohľadom na zatiaľ nezrealizovaný projekt materskej školy na Ulici kpt. Nálepku, kde by v prípade realizácie mesto tiež
muselo dofinancovávať. Vzhľadom na
havarijný stav, takmer nedôstojné podmienky v budove Domu smútku a tiež
na to, že získať financie na rekonštrukciu
tohto typu budovy je zriedkavé a mesto
nedisponuje prostriedkami na to, aby to
realizovalo svojpomocne. Poslanci dali
projektu „zelenú“ a schválili ho.
Odhlasovaný bol aj projekt s názvom
„Výstavba elektrických nabíjacích staníc“
v oblasti podpory rozvoja elektromobility na Slovensku prostredníctvom rozvoja
nabíjacej infraštruktúry, čo znamená, že
v meste pribudne prvé zariadenie na nabíjanie elektromobilov (dvoch súčasne)
s finančnou spoluúčasťou mesta v sume
1000 €.
Na záver bol poslanec I. Zima poverený funkciou sobášiaceho, nakoľko vznikla
situácia, kedy počas dovolenkového obdobia boli ostatní poverení neprítomní.

9. MsZ
Poslanci sa stretli na 9. riadnom
zasadnutí Mestského zastupiteľstva
26. septembra 2019. Rokovanie pozostávalo z 25 bodov.
Schválený bol návrh zmeny Územného plánu mesta Svit - lokality Mesto 2019
(uznesením č. 94/2019), štatút kroniky
mesta i dodatok k VZN č. 5/2019, čím bol
čiastočne znížený členský poplatok (hradený Centru voľného času) mládežníkov,
ktorí aktívne pôsobia v Mládežníckom
parlamente mesta Svit. Poslanci tiež
schválili (uznesením č. 100/2019) prenájom pozemku o výmere 500 m2 občianskemu združeniu Naturalista, ktoré ho
využije na realizáciu verejnoprospešného zámeru - obnovy mestského parku pri
železničnej stanici vo Svite, v rámci grantového programu „Máme radi východ
2019“, ktorý je súčasťou výzvy Karpatskej
ROČNÍK XVIII - OKTÓBER 2019

nadácie. Súčasťou projektu bude revitalizácia jestvujúcej zelene a vysadenie nových, druhovo rozličných stromov a vysadenie záhonov z trvaliek, vybudovanie
petangového ihriska na aktívne trávenie
voľného času pre všetky generácie. Paletové sedenie, vybudovanie exteriérovej
galérie obsahujúcej fotografie z histórie
a súčasnosti mesta Svit. Uzneseniami
č. 101 a 102/2019 bolo schválené zriadenie vecného bremena na vybraných
častiach parciel pozemkov v prospech
spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., za účelom uloženia inžinierskych
sietí. Zastupiteľstvo odsúhlasilo tiež niekoľko rozpočtových opatrení na úpravu
rozpočtu mesta pre rok 2019, ktoré sa
týkajú napríklad materskej školy, územného plánu mesta, komunitného centra
Bonum a iných.
Poslanci vzali na vedomie správu
o činnosti Mestskej polície za prvý polrok 2019, ktorú vypracovali Mgr. Michal
Klimko a Ing. Jozef Ferenčák. Tiež plnenie
uznesení a správu o vykonaných kontrolách mestského kontrolóra. V tej sa
okrem iného uvádza, že priemerná účasť
poslancov na zasadnutí mestskej rady
od decembra 2018 do júna 2019 bola
93,75 % a na zasadnutiach mestského zastupiteľstva to bolo 99,07%.
Tento výpis má výlučne informačný
charakter a detaily o jednotlivých bodoch rokovania, úplné znenia všeobecne
záväzných nariadení, uznesení, interpelácií a iných nájdete v podrobnej zápisnici
z rokovania mestského zastupiteľstva na
www.svit.sk (mesto / mestské zastupiteľstvo / dokumenty MsZ / zápisnice zastupiteľstva mesta). Dostupný je tiež úplný
videozáznam tiež na www.svit.sk (aktuality/videá).

Interpelácie
l E. Kačmarčíková povedala, že občania majú pripomienky ku nesprávnemu parkovaniu na chodníkoch a taktiež
k venčeniu psov v našom meste. Navrhuje sprísniť kontrolu MsP na miestach, kde
občania psov venčia, pretože nevyužívajú koše na vyhadzovanie exkrementov
a potom je mesto znečistené. Upozornila, že nesvieti pouličné osvetlenie na Ulici
kpt. Nálepku.
M. Korčok (Technické služby, ďalej TS)
odpovedal, že vykonali preverenie stavu
osvetlenia v meste. Bolo zistené, že 37
svetiel nesvieti a postupne sa opravujú.
D. Vojsovičová doplnila, že žiaľ osvetlenie v meste je v zlom stave, pretože
stĺpy a základné vybavenie nebolo menené od čias osadenia, menili sa len žiarovky. Momentálne sa mesto uchádza

o získanie dotácie na audit verejného
osvetlenia. Je potrebné sa zamyslieť nad
možnosťami financovania výmeny osvetlenia. Mesto tiež pristúpi k vypracovaniu
parkovacej politiky. K prejednaniu budú
prizvaní poslanci. Mestská polícia (MsP)
zvýši aktivitu monitorovania venčenia
psov.
l J. Bobulová požiadala o pravidelné čistenie kanála na Okružnej ulici v časi Pod
skalkou, pretože za daždivého počasia sa
upcháva a voda tečie po ceste. Opýtala
sa, či sa v budúcnosti uvažuje o rozšírení
cesty pri materskej škole v časti Pod Skalkou kvôli bezpečnosti.
D. Vojsovičová odpovedala, že čistenie
zabezpečujú vodárne. Odporúča v kritických situáciách zavolať priamo Podtatranskú vodárenskú spoločnosť - havarijnú
službu. Poprípade im to odfotiť a poslať
s požiadavkou. Čo sa týka cesty pri škôlke,
táto situácia zatiaľ riešená nebola
l M. Bezák povedal, že pred zasadnutím mestského zastupiteľsta bol spolu
s poslancami na prieskume na jazerách štrkoviskách 1, 2, 3, kde sa oboznámili so
situáciou aká tam teraz je a v akom stave
sú jazerá. Obišli terén a snažil sa poslancom ukázať, ako to vyzerá a ako to môže
vyzerať, keď sa o to nebudeme starať.
Požiadal primátorku, aby dala stanovisko hlavne vo vzťahu k ťažobnej spoločnosti Štrkopiesky a výsledky vstupného
rokovania, ktorého sa zúčastnili všetci
dotknutí účastníci konania. Časom by
predložil návrh na to, aby sa tá situácia
nezhoršovala, poprípade ako by mohlo
byť využité toto územie pre občanov na
rekreačné účely, cyklistiku, či pešiu turistiku. Tiež, aby časť jazera mohla slúžiť pre
potreby Slovenskému rybárskemu zväzu
Svit, ktorý má spolu s deťmi 350 členov.
Požiadal o ústnu aj písomnú odpoveď.
D. Vojsovičová povedala, že mesto má
záujem, aby oblasť štrkopieskov bola rekreačnou. Taktiež to bol aj sľub občanom
v jej predvolebnom programe. Mesto už
vyvolalo stretnutie všetkých dotknutých
spoločností, ktoré tu majú majetok alebo siete. Následne písomne vyzvali organizácie na vyjadrenie sa v súvislosti aj
so svojim majetkom, aj k podlžnostiam
voči spoločnosti Štrkopiesky Batizovce,
ktorá skončila svoju činnosť. Na základe
vyjadrení zváži mesto ďalší postup. Banský úrad prehlásil, že skončením banskej
činnosti nemajú žiadnu povinnosť, voči
dotknutému územiu. Majiteľom územia
je Svit, tak je táto ťarcha na meste. Samozrejme chce, aby sa to zrekonštruovalo
a aby sa to v rámci finančných možností
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prerobilo na oblasť využívanú občanmi.
K tomu by mala slúžiť aj nová cyklocesta,
aby sa vedeli do tejto lokality dopraviť.
Po rekonštrukcii železničnej trate dôjde
k uzatvoreniu súčasného železničného
priechodu s rampami, tým pádom by
mala od železničnej stanice po podjazd,
popod diaľnicu do Batizoviec, viesť nová
cyklotrasa.
l I. Zima upozornil na stav priestoru pri
štadióne. Stavba priľahlej budovy bytového domu bola ukončená, okolie upravené. Časť štadióna však nebola upravená do prijateľného stavu, pričom bola
počas stavby používaná na uskladnenie
stavebného materiálu. Zelené plochy,
ktoré tam boli, sú zničené. Chodník, ktorý
viedol od vstupnej brány, taktiež neexistuje. Tiež doplnil interpeláciu písomne
otázkami: Na základe akej dohody a za
akých podmienok stavebník zaberal verejné priestranstvo? Je súčasná vstupná
bránka na štadión namiesto pôvodnej
veľkej brány konečným riešením? Aký je
plánovaný cieľový stav a kedy to bude?
Bude vybudovaný náhradný objekt pokladňa štadióna? Bude pôvodný asfaltový chodník, vedúci od brány štadióna
k tribúne, opravený? Kedy, kým a kto
bude znášať náklady? Budú pôvodné
trávnaté plochy na štadióne zrevitalizované? Kedy, kým a kto bude znášať náklady? Kto je majiteľom dvoch montovaných garáží umiestnených na parcele
č. 187, ktorá je vo vlastníctve mesta? Ak
majiteľom nie je mesto, na základe akej
dohody sú tam tieto garáže umiestnené?
D. Vojsovičová odpovedala, že odpoveď bude písomná. Po vypracovaní bude
aj zverejnená.
l V. Zentko informoval, že komisia výstavby rieši situáciu s parkovaním v oblasti za futbalovým štadiónom v mieste,
kde sa nachádzajú garáže. Napriek tomu
sa občania často pýtajú ako sa táto nežiaduca situácia rieši. Opýtal sa na nejaké
návrhy, stanovisko mesta.

Vážení zákazníci, z dôvodu
odstávky bude Plaváreň Svit

zatvorená

od 21. do 31. októbra 2019.
Dňom 1. novembra 2019 (piatok)
bude prevádzka opäť otvorená
podľa bežných otváracích hodín
od 6:00 hod. do 8:00 hod.
a od 14:00 hod do 21:00 hod.
Ďakujeme za pochopenie.
Bytový podnik Svit
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D. Vojsovičová odpovedala, že aktuálne je situácia v riešení.
l E. Cetl sa vyjadril, že občanov zaujíma,
aký rozpočet má mesto, ako chce plniť
ciele, investície, či sa uchádza o granty,
dotácie. Ak áno, koľko bolo v tomto roku
odoslaných žiadostí z mesta, aké projekty
boli úspešné.
D. Martinková odpovedala, že mesto
sa aktívne zapája do zverejnených výziev.
V tomto roku bolo podaných 15 žiadostí,
na 7 ďalších sa pracuje. V 3 žiadostiach
sme už úspešní, 2 žiadosti neboli schválené z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov u vyhlasovateľa. Pri ostatných čakáme na výsledok. Zapojili sme
sa do projektov v oblasti budovania cyklochodníkov, školstva, športu, i pre Technické služby, bezpečnosť v meste, zdravotníctva, sociálnej oblasti, kamerové
systémy. Je potrebné si uvedomiť, že pri
dotáciách sa mesto musí podieľať spoluúčasťou (prax: 5 až 40 percent). Je dôležité sledovať objem spoluúčastí, mesto
musí týmto objemom disponovať.
D. Vojsovičová informovala, že sme
získali dotáciu na Dom smútku v objeme
138 000 € z prostriedkov Envirofondu.
Navrhla, aby všetky tieto informácie boli
zverejnené v najbližšom čísle mestských
novín. Vyzvala a privítala by aktivity od
poslancov, alebo aj občanov, ak budú
vedieť o nejakom projekte, výzve či dotácii, aby o tom informovali a kompetentní radi využijú túto možnosť, ak to bude
v rámci finančných možností.

Diskusia
l M. Šramková sa opýtala, kedy sa plánujú opraviť schody, ktoré sa nachádzajú
za bytovým domom, v ktorom je predajňa Agromilk na Mierovej ul., pretože sú
v dezolátnom stave.
M. Korčok (TS) odpovedal, že schody
sú v pláne opráv, momentálne sa musí
dokončiť asfaltovanie.
D. Vojsovičová doplnila informácie, že
sa doasfaltoval kritický úsek jednosmerky od „Križiaka“ po vstup do materskej
školy. Ďalej sa pracuje na chodníku v dolnej časti Mierovej ulice, ktorá sa križuje
s Ulicou 9. mája.
l M. Šramková upozornila, že na ul. Jesenského, pri sklenárstve, sa stále tvorí
čierna skládka odpadu.
D. Vojsovičová odpovedala, že táto
situácia je stále riešená v spolupráci s TS,
ale je potrebné neustále apelovať na občanov, ktorí tam tento odpad vyvážajú.
Vieme si pomôcť jedine tak, že sami občania budú situáciu vytvárania nelegálnej
skládky sledovať a spolupracovať s MsP.
l I. Zima povedal, že na území okolo
jazier štrkopieskov, kde sa plánuje vybudovať cyklochodník, bude potrebné sa

dostať ponad rieku občanom z časti Pod
skalkou, poprípade Svitu do Batizoviec
a naopak. Chýba tam most. Navrhuje,
aby sa už teraz myslelo na to, kde tento most získať. Navrhol začať rokovania
s Chemosvitom, či by sa nedal premiestniť
most, ktorý sa nachádza pri veľkom parkovisku z južnej strany MsÚ, pretože v súčasnosti sú zbytočne dva mosty vedľa seba.
D. Vojsovičová požiadala, aby bol návrh podaný aj písomne, aby sme mohli
zahrnúť tento návrh do rozpočtu. Zároveň vyzvala všetky organizácie a oddelenia MsÚ k predloženiu požiadaviek k tvorbe rozpočtu. Navrhla termín predloženia
požiadaviek od poslancov do 5.10.2019.
l E. Kačmarčíková sa opýtala, kde sa
budú vykonávať občianske obrady počas
rekonštrukcie Domu smútku.
D. Vojsovičová odpovedala, že cintorínske a pohrebné služby sa budú naďalej
zabezpečovať vo Svite. Civilné občianske
obrady a rozlúčky sa po dohode môžu
konať v gréckokatolíckej kaplnke. Ak
tento priestor nebude vyhovovať pozostalým, je možné využiť obradnú sieň na
cintoríne v Poprade - Veľkej. Cirkevné pohreby budú zabezpečované v spolupráci
s miestnymi farnosťami.
l D. Vojsovičová informovala o výnimočnom podujatí Slovenský deň kroja, ktorá sa konala v Banskej Bystrici
7. 9. 2019, kde delegácia zo Svitu spolu so
Slovenkou roka 2019 Andreou Gontkovičovou reprezentovala mesto a batizovský
kroj
l V. Zentko navrhol, že mesto by malo
ísť príkladom v tom, aby používalo na
svojich akciách ekologické biologicky
rozložiteľné riady namiesto plastových.
Bude to uzákonené v r. 2020.
R. Abrahám potvrdil, že je to určite
dobrá cesta, ale najskôr by to bolo vhodné urobiť cestou edukácie a propagácie.
l E. Kačmarčíková povedala, že pieskovisko na ihrisku Žihadielko sa nezakrýva.
l M. Smatanová upozornila, že na detskom ihrisku na Ul. kpt. Nálepku sú zlomené 2 hojdačky.
l R. Abrahám povedal, že v oblasti štrkopieskov bolo zasadených 1200 stromov. Malo by sa skontrolovať ako sa toto
územie udržiava.
M. Bezák povedal, že je potrebné zamyslieť sa nad plánom rekreačnej oblasti
Štrkopieskov obšírnejšie.
l D. Vojsovičová informovala o tom, že
v dňoch 30.9. - 2.10.2019 bude Svit hostiť
delegácie partnerských miest z Knurówa
a Českej Třebovej.
(red)
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PRÍRODNÁ KOMUNITNÁ
ZÁHRADA ŠAFRÁN

ENVIROMESTO

Mesto Svit v spolupráci so združením NATURALISTA sa ako samospráva
zapojilo do národnej súťaže Enviromesto 2019, ktorú každý nepárny rok
usporiada Slovenská agentúra životného prostredia. Súťaž je zameraná
na projekty zlepšujúce životné prostredie v meste. Svit sa síce so svojimi
projektami neumiestnil medzi výhercami, získal však špeciálne ocenenie.
Ale výnimočné, prospešné, „živé“ a slúžiace zrealizované projekty sú väčšou odmenou, než akékoľvek formálne ocenenie. Veď zhodnoťte sami.

KOMUNITNÉ KOMPOSTOVANIE
V MESTE SVIT
KOMUNITNÉ KOMPOSTOVISKO v areáli ZŠ Komenského 2 vo Svite je verejne
prístupné každý deň od 7-mej hodiny
rannej do 20-tej hodiny večer. Do kompostovacieho zásobníka patria kvety,
štiepky, piliny, pokosená tráva, konáre,
lístie, odpad z ovocia a zeleniny, zhnité
ovocie, burina.

ROČNÍK XVIII - OKTÓBER 2019

Cieľom komunitného kompostovania je znižovanie množstva biologicky
rozložiteľných odpadov v komunálnom
odpade obyvateľov mesta Svit a výroba
vlastného kompostu pre členov komunity NATURALISTA, žiakov ZŠ Komenského vo Svite a pre všetkých obyvateľov
mesta Svit, ktorí takto vyrobený kompost môžu použiť pri výsadbe, údržbe zelene v okolí domov či v domácnostiach do
kvetináčov.

Hlavným cieľom projektu bolo obnovenie časti školského pozemku revitalizáciou jestvujúcich stromov, vysadením
nových ovocných a ihličnatých stromov,
osadenie vyvýšených záhonov, kde nielen žiaci ale i široká verejnosť môžu pestovať zeleninu.
Ďalej sme osadili pozorovaciu lavičku
a založili kvetinový záhon z medonosných
rastlín. Prírodná komunitná záhrada Šafrán
sa tak stala inšpiratívnou súčasťou školy
a priniesla tam príjemnú zmenu.

MOKRÁ MOKRAĎ
Mokrade predstavujú mimoriadne
dôležitý prvok v krajine, zadržiavajú
vodu, čistia ju a zadržiavajú sedimenty
a v neposlednom rade stabilizujú miestne
klimatické pomery. Keďže si uvedomujeme význam mokradí, ich funkciu a dôležitosť pre prírodu a náš život, rozhodli sme
sa vrátiť mokradiam vo Svite ich „mokrotu“. Znovuvytvorením siete kanálov, sa
nám podarilo priviesť vodu do vysušenej a po stavebných úpravách zničenej
mokrade a zabezpečili tak ich opätovný
vznik. Pravidelnými stretnutiami vrátime
a podporíme ekosystém mokradí tejto
lokality a opäť vznikne mokrá mokraď.
(OZ Naturalista)
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Začali sa práce na rekonštrukcii budovy SOŠP

Čo nové na SOŠ-ke...

Tak sme začali. Ako stovky iných škôl v regióne. Oddýchnutí, opálení,
ale pripravení na desať mesiacov práce. Privítali nás priestory, ktoré
v tomto školskom roku čaká veľká rekonštrukcia. Dúfame, že úspešná.

Začali sme pilne - 345 žiakov a 61 zamestnancov školy. Žiaci v 14-tich triedach
v štvorročných odboroch biotechnológia a farmakológia, komerčný pracovník
v doprave, operátor tlače, škola podnika-

nia. Alebo v trojročných odboroch pletiar,
mechanik-opravár a krajčírka, ktoré sú
zapojené v duálnom vzdelávaní. Pre tých,
čo základnú školu ukončili v nižšom ako
9. ročníku máme pripravený dvojročný

odbor textilná výroba. Šikovnejším žiakom z tohto odboru umožníme ukončiť
9. ročník základnej školy a dať im možnosť kvalitnejšieho vzdelávania.
K 18. septembru, kedy prebehol mimoriadny termín maturitných skúšok
2019, máme 103 absolventov - 7 z učebných odborov a 96 ich ukončilo štúdium
maturitnou skúškou. Z absolventov
pokračuje na vysokoškolskom štúdiu
27 mladých ľudí, 65 žiakov sa zamestnalo a na úrad práce sa prihlásilo 5 žiakov.
O ostatných 6 nemáme informácie.
Okrem vyučovania sme, samozrejme, začali aj s mimoškolskými aktivitami
ako napríklad účelové cvičenie, Noc výskumníkov v Poprade, návšteva výstavy
Gaudeámus, kde sa žiaci môžu rozhodnúť, kam po ukončení školy. Pripravili sme
program na stretnutie Klubu Absolventov
Baťovej Školy práce (12. septembra 2019),
začala tiež pracovať žiacka školská rada.
A čaká nás toho ešte mnoho - exkurzie, projekty, Deň knižníc, Deň študentstva, imatrikulácia a ďalšie. Samozrejme
prvoradé je vzdelávanie. Takže všetkým
našim žiakom, aj kolegom, prajem úspešný školský rok 2019/2020, veľa chuti do
práce, veľa krásnych zážitkov a radosť
z toho, čo robíme.
(RNDr. Eva Nebusová,
riaditeľka SOŠP J. A. Baťu, Svit)

BIELA PASTELKA

Aj v ďalšom školskom roku pokračujeme dobročinnosťou. Dievčatá našej školy - SOŠ polytechnickej J. A. Baťu sa opäť
podujali pomôcť. Tentokrát sa 20. septembra stali dobrovoľníčkami ÚNIE NEVIDIACICH. Jedna zo zbierok, v rámci ktorej
sa snažili vyzbierať príspevok pre nevidiacich a slabozrakých ľuďí na Slovensku
je Biela pastelka. Ide o verejnú zbierku,
ktorá vďaka našej pomoci zlepšuje život
nevidiacich ľudí. Ďakujeme všetkým darcom a tešíme sa na ďalšiu príležitosť podporiť takúto činnosť.
(SOŠP)

Starších si ctíme

Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu nezaháľa ani v tomto školskom roku. Ako škola sme znovu rozbehli aktivity pre seniorov a v spolupráci s Centrom voľného času sme začali programom
pre svitských dôchodcov.
Program pozostával z predstavenia
našich prvákov, druhákov aj tretiakov.
Podujatie otvoril Samuel Hámor básňou
Dar života. Nasledovali piesne v podaní
žiačok tretej triedy. Po tomto úvode všet-
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kých čakala módna prehliadka v znamení
“batiky”, ktorú pod vedením pani učiteľky
Alice Skokanovej vytvorili žiačky odboru
styling a marketing. Estetický zážitok priniesol tanec, s ktorým vystúpili dievčatá

z tanečného krúžku. Bodkou na záver
bolo predvádzanie veľmi zaujímavých a
nádherných modelov vytvorených recykláciou odpadu, konkrétne starých filmových pásov. Po našom výkone sme dostali
veľký potlesk a usmievavé tváre všetkých
prítomných. Ani sme len netušili, kto sa
nachádza v radoch seniorov. Bola medzi
nimi aj úžasná 90-ročná osôbka - pani
Tarageľová, ktorá sa tiež zapojila do nášho podujatia. Svojou krásnou recitáciou
potešila všetky srdcia v miestnosti. Po
kultúrnom zážitku čakalo všetkých chutné sladké pohostenie a dievčatá z Centra
voľného času si pre seniorov prichystali
tvorivé dielne. Mladí, či starí, všetci sme
sa spoločne porozprávali i zabavili.
(Kristína Hriňová, 3.A)
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Časť organizačného tímu Jesenného behu

Jesenný beh Svitom
September vo Svite už tradične, čo sa týka športu, patrí Jesennému
behu Svitom. 27. septembra už piatykrát ZŠ Komenského organizovala toto obľúbené športové podujatie.

Tento rok padol rekord - 446 prihlásených pretekárov zo 14 škôl a škôlok.
Najmladší predškoláci behali 300 m
a postupne sa nároky zvyšovali kde najviac - 2500 m - odbehli dospelí (muži aj
ženy). Trať viedla ulicami mesta.
O bezproblémový chod pretekov sa
staral 13 členný organizačný tím a skvelí
pomocníci - žiaci. Preteky otvorila naša
pani riaditeľka Monika Dudinská spolu so
zástupcom primátorky Jánom Drobným.

Počasie nám prialo a umocňovalo výbornú náladu medzi súťažiacimi.
Ako to už býva, vyhrať v každej kategórii mohli len traja, ale úsmevy nezmizli
z detských tvárí ani po vyhodnotení pretekov.
Veríme, že dobrý chýr sa rozletí ešte
ďalej a budúci rok prekonáme hranicu
500 účastníkov.
(PaedDr. Slávka Slivková,
foto: Ing. Peter Kostka, Sofia Váleková)

Pripomenuli sme si
Európsky deň jazykov
Deň 27. september bol na Základnej škole na Komenského ulici venovaný dvom veľkým akciám - Jesennému behu Svitom a Európskemu dňu jazykov. Ten zorganizovala pani učiteľka Karabínová spolu
s ostatnými učiteľmi cudzích jazykov.
Každý z nich pripravil svoje stanovište
a spolu ich bolo päť. Na každom si žiaci
vyskúšali rôzne činnosti v cudzom jazyku. Napríklad na stanovisku anglického
a ruského jazyka si žiaci pozreli krátku
prezentáciu o Rusku a Veľkej Británii,
niektoré suveníry z Ruska, napr. matriošku, ozdobné lyžice a potom zhotovovali
pohľadnice, na ktoré písali v ruštine i angličtine zoznamovacie otázky. Novinkou
bola tohto roku francúzština s využitím
aplikácie Kahoot!, kde sa žiaci zoznamovali s jazykom a základnými informáciami
o Francúzsku. Na stanovišti anglického
ROČNÍK XVIII - OKTÓBER 2019

jazyka si žiaci spievali karaoke, na nemeckom pracovali s mapou, slovnou zásobou a hrali pexeso. Podobné činnosti,
ale viac interaktívne, boli k dispozícii aj
na stanovištiach rôznych iných jazykov
(napr. japončina, španielčina, angličtina,
francúzština a pod.). Podobné podujatia
sa konali v rámci Európskeho dňa jazykov
aj na iných školách v celej Európe. Ich cieľom je podporiť interkultúrne vzťahy rôznych európskych štátov.
(Učitelia cudzích jazykov,
ZŠ Komenského,
foto: Karolína Pitoniaková)
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Mestská knižnica vo Svite
Malá galéria Alexandra Eckerdta v Košiciach
Vás pozývajú na výstavu

16. december

o 19.00 h

Dom kultúry Svit
Vstupné: 18

€ v predpredaji, 22 € na mieste

ALEXANDER ECKERDT

V ZRKADLE ČASU
kresba / grafika / maľba

september 2019 - október 2019

predpredaj: MsÚ Svit, odd. kultúry, č.d. 116, tel.: 0908 406 147

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ÚNIE ŽIEN
SLOVENSKA VO SVITE ORGANIZUJE

DETSKÚ BURZU
JESENNÉHO A ZIMNÉHO DETSKÉHO OŠATENIA,
ŠPORTOVÝCH POTRIEB A HRAČIEK

PRÍĎTE DOBRE NAKÚPIŤ
A VÝHODNE PREDAŤ!
KDE:

v budove POŠTY - (bývalá sporiteľňa)
KEDY:

vo štvrtok 17.10.2019 od 8.00 do 17.00 hod.
v piatok 18.10.2019 od 8.00 do 16.00 hod.
Príjem čistých a nepoškodených vecí:
15. 10. 2019 od 15.00 do 18.00 hod.
16. 10. 2019 od 15.00 do 18.00 hod.
Výdaj nepredaných vecí:
21. 10. 2019 od 12.00 do 16.00 hod.
Prosíme záujemcov, ktorí chcú svoje veci predať, aby
nenosili veci pre dospelých (sukne, šaty, obleky)
VSTUPNÉ - 0,10 €
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13. 11. 2019 o 18.30 hod. DOM KULTÚRY SVIT
Cena: 20 € (predpredaj), 22 € (na mieste)
Predpredaj: Zdravá špajza - OC A1 Svit, ul. SNP 3, tel.č. 0907 290 230
a BellCanto – 0903 966 327

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
n 6. september. Vo večerných hodinách
hliadka MsP prijala telefonické oznámenie o hluku z jedného z bytov bytového
domu v meste. Po príchode na miesto
zistila štekajúceho psa a identifikovala
majiteľku bytu. Vec bola vyriešená podľa
§48 Zák. 372/1990 Z.z.
n 19. september. Pri kontrole mesta
hliadka spozorovala muža, ktorý na parkovisku pred OC vyhodil z motorového
vozidla cigaretový ohorok, čím znečistil
verejné priestranstvo a pritom porušil
aj VZN mesta Svit č. 5/2006. Vec bola na
mieste vyriešená podľa §84, odst. 1, Zák.
372/1990 Z.z.
n 21. september. MsP prijala telefonické
oznámenie o mužovi, ktorý mal ležať na
cyklochodníku smerom na Poprad. Muž

Z denníka Mestskej polície
bol po príchode na miesto identifikovaný
a zistilo sa, že muž má zranenia v oblasti
čela, ťažko komunikoval a sťažoval sa na
bolesti hlavy. Hliadka muža uložila do
stabilizovanej polohy a na miesto bola
okamžite privolaná hliadka RZP, ktorá ho
ošetrila na mieste. Následne bol prevezený na ďalšie vyšetrenia do NsP v Poprade.
n 24. september. Hliadku MsP kontaktoval občan, ktorý oznámil, že v pivničných
priestoroch ich bytového domu sa nachádza osie hniezdo. Hliadka zabezpečila
deratizačnú službu v súčinnosti s Technickými službami mesta Svit.

Svojich nájomcov hľadajú nebytové priestory v novozrekonštruovanej 84-bytovej jednotke. Sú vhodné na rôzne
obchodné, administratívne i kancelárske využitie.
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit,
IČO: 00326607
vyhlasuje v zmysle § 9a zák.č. 138/1991 Zb. a §281-§288
Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž (OVS)
č. 4/2019 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit.
Predmet OVS:
Nájom nebytových priestorov v budove súpisné číslo 263
- Bytový dom na ul. SNP vo Svite (býv. internát), postavenej
na pozemku parc. č. KN-C 12/36, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 682 m2, k.ú. Svit, zapísaných na OÚ v Poprade, katastrálny odbor, na LV č. 3268:
n Nebytový priestor č. 103 o výmere 47,92 m2, nachádzajúci
sa na prízemí bytového domu súpisné číslo 263, číslo vchodu
7A, druh nebytového priestoru č. 12 - iný nebytový priestor
n Nebytový priestor č. 104 o výmere 18,84 m2, nachádzajúci
sa na prízemí bytového domu súpisné číslo 263, číslo vchodu
7B, druh nebytového priestoru č. 12 - iný nebytový priestor
n Nebytový priestor č. 105 o výmere 50,25 m2, nachádzajúci
sa na prízemí bytového domu súpisné číslo 263, číslo vchodu
7C, druh nebytového priestoru č. 12 - iný nebytový priestor
n Nebytový priestor č. 106 o výmere 70,88 m2, nachádzajúci
sa na prízemí bytového domu súpisné číslo 263, číslo vchodu
7, druh nebytového priestoru č. 12 - iný nebytový priestor
n Nebytový priestor č. 107 o výmere 38,53 m2, nachádzajúci
sa na prízemí bytového domu súpisné číslo 263, č. vchodu
7A, druh nebytového priestoru č. 12 - iný nebytový priestor
Priestory sú vhodné najmä pre obchodné, administratívne či kancelárske využitie. Nie sú určené na prevádzkovanie
gastronomických služieb.
Podmienky OVS sú zverejnené na stránke www.svit.sk, na
FB stránke mesta Svit a na úradnej tabuli Mesta Svit.

Informácie:
052/7875 127.
Termín na predloženie súťažných návrhov:
do 25.10.2019 do 12,00 hod.
ROČNÍK XVIII - OKTÓBER 2019

n 26. september. MsP pri bežnej kontrole mesta zistila odstavené osobné motorové vozidlo na verejnej zeleni. Prípad
bol vyriešený v zmysle §84, odst. 2, Zák.
372/1990 Z.z.
Prosíme vodičov motorových vozidiel, aby neparkovali na verejnej zeleni, hlavne na ul. P. Jilemnického v okolí
reštaurácie BABA, kde v súčasnej dobe
prebieha výstavba bytového domu.
Vodiči môžu na parkovanie použiť parkovisko pri kostole. Mestská polícia Svit
bude vykonávať zvýšený dohľad na dodržiavanie dopravných pravidiel.
(MsP Svit)

Hľadá sa prevádzkovateľ na využitie
reštauračných priestorov v Dome kultúry.
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit,
IČO: 00326607
vyhlasuje v zmysle § 9a zák.č. 138/1991 Zb. a §281-§288
Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž (OVS)
č. 3/2019 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit.
Predmet OVS:
Nájom nebytových priestorov v Dome kultúry vo Svite,
súp.č. 198, postavenom na poz. KNC parc.č. 175/1, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 935 m2, k.ú. Svit, zapísaných na
OÚ v Poprade, katastrálny odbor, na LV č. 1:
n reštaurácia o výmere 85,3 m2 na 1. poschodí
n kuchyňa o výmere 22,5 m2 na 1. poschodí
n salónik o výmere 31,2 m2 na 1. poschodí
n sklady v suteréne o výmere spolu 52 m2
n WC a šatňa pre zamestnancov v suteréne o výmere 13 m2
Účel nájmu:
prevádzkovanie nebytových priestorov
ako reštaurácia a kaviareň.
Podmienky OVS sú zverejnené na stránke www.svit.sk, na
FB stránke mesta Svit a na úradnej tabuli Mesta Svit.

Informácie:
052/7875 127.
Termín na predloženie súťažných návrhov:
do 23.10.2019 do 12,00 hod.
Umelecká agentúra BellCanto pripravuje

29. novembra 2019 (piatok),
ŠPECIÁLNY BEATLES STARS KONCERT

v podaní hudobnej skupiny
THE BACKWARDS z Košíc - najlepšej revivalovej skupiny na
svete! Je to absolútna NOVINKA - nový program, nové kostýmy a účesy. Ideálny predpoklad pre nezabudnuteľný zážitok.
Predpredaj:
Zdravá špajza - OC A1 Svit , ul. SNP3, tel. č. 0907 290 230
BellCanto - umel.agentúra – 0903 966 327
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
SPOMIENKY

Dňa 29. septembra 2019 uplynul rok
od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil
Dňa 26. októbra 2019 uplynie rok
od smutnej chvíle, čo nás navždy opustil
manžel, otec, starý otec, prastarý otec

František Slezák,
vo veku 81 rokov.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Jozef Klein.
Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím tichú spomienku.
Priateľka Hanka so psíkom Benikom

BLAHOŽELANIE
BEA MAME
Keď sa Ti bude život najsmutnejší zdať,
keď Ťa to more sĺz bude stáť,
keď pochopíš, čo je bolesť mať,
spomeň si, že je niekto,
kto Ťa má strašne rád
a kto Ti bude stále ďakovať.

Nezomrel som,
lebo žijem v srdciach tých,
ktorí ma milovali.
Dňa 31. októbra uplynul rok
od smutnej chvíle, kedy nás navždy opustil
náš otec, dedko a pradedko

Štefan Kaľavský.
Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Ty si moja dobrá mama.
Večne stále ustráchaná,
ako žijú tie jej deti.
Nežná, milá, ľúbi kvety,
deti a zase deti.
Čo všetko si nám týmto dala,
čo všetko si nám darovala.
Za všetko Ti patrí úcta.
A hoci nepoznali veľa Tvoje ústa,
vedz, že život prežila si pre nás,
ja i my to vieme, i za to Ti teraz ĎAKUJEME.
Ty, ktorá si sa nám celá oddala,
Ty, čo si kvôli nám tie prehry poznala...!
Ty, čo cítila si za nás,
opäť ďakujeme Ti teraz.
Buď dlho zdravá medzi nami,
veď koho môžem viac ľúbiť,
ako Teba, MAMI !
Drahá mamka, babka a prababka

Ak nás opustí niekto blízky,
odchádza s ním aj niečo v nás.
A navždy ostane prázdne miesto tam,
kde sme pociťovali jeho blízkosť...
Dňa 20. októbra 2019 si pripomíname
1.výročie smrti nášho brata

Štefana Jureka.
Všetkých, kto ste ho poznali
prosíme o tichú spomienku.
Sestry s rodinami
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Rozália Bednárová
pri príležitosti Tvojho životného jubilea
80 rokov Ti chceme popriať veľa zdravia,
lásky, porozumenia a optimizmu
do ďalších rokov života.
S láskou ťa objímajú Bea, Renka,
Tobiásko a Filipko.
Pusu z neba Ti posielajú Ondrej a Ferko.

POĎAKOVANIE
Moje poďakovanie patrí reštaurácii
Mladosť vo Svite a celému obsluhujúcemu
personálu za prekrásnu oslavu mojich
80-tich narodenín.
Rozália Bednárová

Blíži sa Vaše
životné jubileum?
V súvislosti s novelou zákona
o ochrane osobných údajov
nie je možné zo strany mesta posielať občanom mesta pozvánky na slávnostné
prijatie jubilantov. Prosím
preto všetkých, ktorí majú
záujem o slávnostné prijatie
jubilantov, aby to oznámili do 30. novembra 2019
na MsÚ v kancelárii č. d. 116
u Ľuby Jančíkovej.
Mesto Svit vám ponúka bezplatnú SMS
službu - informácie o dianí v meste priamo do vášho mobilu. Už vás nezaskočí odstávka vody či elektriny a dáme vám vedieť
aj o kultúrnych a športových podujatiach
v meste a iných dôležitých záležitostiach.

Ako sa k službe prihlásiť:
Pre nastavenie bezplatného príjmu
správ je potrebné vyplniť tento dotazník

h t t p s : // g o o . g l / f o r m s /
g6loXFZff5tILoXM2

Mestská knižnica Svit
Vás pozýva na besedu

JOHNY PEŤKO
DÉMON CHLAST II.
Autentická spoveď v reálnom
čase, na reálnom mieste,
so skutočnými postavami
a pravdivými mrazivými
príbehmi o živote s nálepkou

„Alkoholik“
vo štvrtok 24. októbra 2019
o 16:00 hod.
v oddelení krásnej literatúry
vstup voľný
INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
Deťom bola dopriata
aj turistika

Leto ako má byť mali aj deti
z komunitného centra

Komunitné centrum Bonum sa aj počas uplynulých letných prázdnin venovalo rôznym aktivitám venovaným svojim klietnom. Do ich
životov to prinieslo nielen príjemné zážitky, ale aj rozšírené obzory.
V lete komunitné centrum zorganizovalo opekačku na Kolibe. Cieľom bolo v pokoji zdieľať spoločný priestor pri opekaní.
Stretnutia sa zúčastnilo veľa detí zo Svitu
a deň pri opekaní a športových aktivitách
sme si všetci vychutnali. Popasovali sme sa
s vlhkým ohniskom a drevom, aj s rôznymi
nečakanými situáciami, s inými návštevníkmi, ale úspešne. Po opečení špekačiek
nastala najpríjemnejšia časť dňa, teda pochutnávanie. Ku stolu sa pripojilo aj niekoľ-

ko smelých detí z denného tábora a nadviazali pekné rozhovory s deťmi z minority.
Deti sa do sýtosti najedli i napili. Potom sa
spokojné rozdelili do skupín a zašportovali
si. Počas dňa sme spravili niekoľko vydarených fotografií. Po športových aktivitách,
sme poupratovali areál, ohnisko a vyniesli
smeti. Našťastie nebolo potrebné použiť
zdravotnícke potreby. Opekačku sme mohli
zorganizovať aj vďaka dotácii Mesta Svit, za
čo v mene detí srdečne ďakujeme.

Obdobie prázdnin je časom voľna,
pokoja, rôznych aktivít. Pre deti zo sociálne slabších rodín je však možnosť tráviť prázdniny mimo okolia domova nepravdepodobná, aj keď sa jedná čo i len
o jeden deň. Čas prázdnin nám v občianskom združení Familiaris, o. z., umožňuje
viac času venovať sa výletom v blízkom
i vzdialenom okolí. Dotácia mesta Svit
nám pomohla počas uplynulých prázdnin zrealizovať výlet na Skalnaté Pleso,
keďže téma ochrany prírody, turistika
a spoznávanie našich veľhôr je veľmi obľúbená. Bol veľkým potešením pre malých aj veľkých. Pri presune až k vrcholkom Tatier sme cestovali električkou aj
lanovkami. Na mieste nás privítalo chladné počasie, ale dobrá viditeľnosť hôr aj
Lomnického Štítu. Obednú prestávku
sme si vychutnali v horskej reštaurácii.
Po ceste späť deti v Tatranskej Lomnici
dostali milé darčeky z miestnych stánkov a pochutnali si na olovrante v bufete.
Na výlete sme nezabudli, pre všetkých,
ktorým to bolo potrebné, zdravotné pomôcky (tabletky) a hygienické potreby.
Skalnaté Pleso bolo pre deti netradičným
a nezabudnuteľným zážitkom, všetci sa
lanovkou viezli, aj na toto miesto, prvýkrát a tešili sa, že stretli aj zahraničných
turistov a snažili sa s nimi dohovoriť. Občianske združenie Familiaris, vyjadruje
poďakovanie Mestu Svit, za jeho finančnú pomoc, ktorej časť bola použitá na
realizáciu tohto prázdninového projektu.
(red, Mgr. Veronika Hudáčová)

Jednota dôchodcov
vítala nováčikov

Členovia výboru Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (ďalej
ZO JDS) vo Svite privítali medzi sebou
seniorov, ktorí prejavili záujem o činnosť
v tomto združení. Na stretnutí 18. septembra sa jednotliví noví členovia predstavili,
vyjadrili svoje predstavy a očakávania od
vzájomnej spolupráce.
Predseda ZO JDS Miroslav Jurčák
a podpredsedníčka Viera Držiaková predstavili prítomným aktivity združenia, priblížili spoluprácu s mestským úradom
a ostatnými komunitami v meste, zhovárali sa o informačnom systéme JDS, ktorý
funguje prostredníctvom členov výboru,
novín mesta Svit a formou SMS správ.
Stretnutie seniorov ohodnotili noví
členovia pozitívne. Dozvedeli sa potrebné
informácie z prvej ruky a vyjadrili ochotu
aktívne sa zapájať do činností seniorov
v meste.
(Mgr. Viera Držiaková)
ROČNÍK XVIII - OKTÓBER 2019

Svit bude mať prvú suvenírovú bankovku
Pri príležitosti 85. výročia založenia mesta, bude vydaná Euro Souvenir bankovka SVIT. Kompozícia tohto vydania zobrazuje zakladateľa mesta Jana Antonina
Baťu, symboly mesta a budovu železničnej stanice vo Svite, ktorá je vzácnosťou
v celoeurópskom meradle a v jej priestoroch je tiež umiestnená expozícia Múzea
Baťa pod Tatrami. Vydanie tejto bankovky je výnimočnou cestou, ako si pripomenúť výročie vzniku osady Svit a zároveň vzdať hold jeho zakladateľom, ktorí boli
na svoju dobu nesmiernymi vizionármi, úspešnými podnikateľmi, ale tiež váženými ľuďmi a zamestnávateľmi. Odkaz ich pokrokovosti, húževnatosti, odhodlanosti
a cieľavedomosti si vo Svite ctia obyvatelia dodnes a sú hrdými živiteľmi myšlienok
„Batizmu“. Bankovka vychádza v náklade 10 000 kusov a predávať sa bude za 3 €.
O mieste a termíne predaja Vás budeme včas infomovať.
(red)
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Novinky vo fonde Mestskej knižnice Svit
Náučná literatúra
Dana Čermáková:
Zlatá Petra Vlhová

v stravovaní. Neváha pritom použiť aj tvrdé
slová a na konci knihy má čitateľ k dispozícii
všetko potrebné, aby sa nedal pomýliť stravovacími šarlatánmi.

nosťou odhaľujúcou dušu a niekedy aj so
sarkastickým zmyslom pre humor. Je to
príbeh muža, ktorý zažil nepredstaviteľné
hrôzy, no neprestal snívať sen o úspechu.

Beletria

PatriciaGibney:
Bludisko stratených duší

Jana Pronská: Dve mince nádeje

Kométa, raketa, bomba, prírodný úkaz,
neriadená strela. A tiež chlap v sukniach.
Nemaľuje sa, neoblieha módne butiky, len
tie športové, na podpätkoch stráca rovnováhu, odmalička hrá s chlapcami futbal,
jazdí na motorke, šoféruje SUV, má vodné
lyže a chce vodný skúter… Skrátka, také
normálne slovenské dievča. Teda… úplne
bežné, nieto ešte tuctové nie je. Naopak, je
celkom originálna a jedinečná. Slovenská
alpská lyžiarka a reprezentantka Petra Vlhová, Liptáčka, ktorá od narodenia nasáva
vôňu, atmosféru, krásu aj tvrdosť slovenských hôr. Príbeh ešte len dvadsaťtriročnej
športovkyne, ZLATEJ, STRIEBORNEJ I BRONZOVEJ zo svetového šampionátu v Aare
2019, je neuveriteľným. Nielen o nadaní
a talente, ale aj o láske, vôli, nezdolnosti,
charakteru, túžbe a sile.

Anthony Warner:
Nabrúsený šéfkuchár - Bludy
a pravda o zdravom stravovaní

Nikdy predtým sme neboli vystavení takej záplave informácií o jedle a zdraví ako
dnes. Diéta na úpravu črevnej flóry, paleo
stravovanie, bezlepková diéta, konšpiračné
teórie o cukre... Akokoľvek znejú niektoré
bizarne a dokonca môžu byť zdraviu škodlivé, sme náchylní v ich účinok veriť a neváhame ich vyskúšať. Profesionálny šéfkuchár
a bloger Anthony Warner preto oslovil tím
psychiatrov, behaviorálnych ekonómov,
dietológov a expertov z oblasti potravinárskej výroby, aby spolu s nimi odhalil, prečo toľko praktických a inteligentných ľudí
podľahne rôznym bláznivým výstrelkom
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Helena Forgáčová, pani hradu Hajnáčka,
sa po dobytí svojho sídla Osmanmi ocitne
medzi zajatcami priekupníka s otrokmi.
Strach o syna, ktorý sa narodil v zajatí, jej
nedovolí, aby prezradila, kto v skutočnosti
je. Nádej, že sa niekedy dostane na slobodu
a vráti sa domov, postupne zhasína. Až keď
jej jedného dňa neznámy cudzinec zo súcitu
daruje dve zlaté mince, znovu sa odváži veriť
v zázrak.
Najnovší, v poradí už osemnásty román
Jany Pronskej je skvelým dôkazom jej rozprávačského majstrovstva a nevyčerpateľnej fantázie. Začítajte sa do očarujúceho
ľúbostného príbehu a presvedčte sa, že
niekedy stačí iba načiahnuť ruku a uveriť
v zázrak lásky.

Martin Greenfield:
Šaty robia človeka - Pamäti

Martina Greefielda nazvali najvýznamnejším žijúcim krajčírom v Amerike a najzaujímavejším človekom na svete. Ako pätnásťročného ho spolu s rodinou odviedli
z domova v Československu a previezli
do nacistického koncentračného tábora
Auschwitz. Zoči-voči sa tu stretol s „anjelom smrti“ doktorom Josefom Mengelem.
Navždy ho odlúčili od rodiny. Greenfield si
spomína na zúfalstvo a strach, ktoré prežíval ako osamotený tínedžer v tábore smrti. Šaty robia človeka sú jedinečné pamäti,
ktoré dodávajú nádej a obnovujú vieru
v nezlomnosť človeka. Sú napísané s úprim-

V katedrále mesta Ragmullin nájdu zavraždenú ženu a o pár hodín nato muža
obeseného na strome pred domom, v ktorom býva. Vyšetrovaním poveria inšpektorku Lottie Parkerovú. Obaja mŕtvi majú rovnaké, veľmi zvláštne tetovanie na vnútornej
strane stehna. Je jasné, že ich niečo spája,
ale čo to je? Inšpektorka sleduje niekoľko
stôp, zakaždým však skončí v slepej uličke.
Nakoniec zistí súvislosť medzi dvomi mŕtvymi v prípade, ktorý vyšetruje, a nevyriešenými vraždami spred mnohých rokov. Dokonca na vlastnú päsť navštívi Vatikán, kam
ktosi v podzemnom archíve ukryl záznamy
o záhadných úmrtiach chovancov.
Medzičasom však dôjde k ďalšej tragédii
- dvaja chlapci sú nezvestní. Lottie Parkerová musí čo najrýchlejšie konať, kým vrah
udrie znova, ale čo ak pri tom vystaví strašnému nebezpečenstvu aj vlastné deti?

Christian White: Nezvestná

Pri vyučovaní na komunitnej škole v Melbourne sa cez prestávku prihovorí učiteľke
fotografovania Kim Leamyovej neznámy
muž s americkým prízvukom. Vysvetlí jej,
že pátra po zmiznutom dievčatku z Mansonu v americkom štáte Kentucky. Muž je
presvedčený, že tým strateným dievčatkom
je Kim. Najprv ju to pobaví, veď vie, že celý
život prežila v šťastnej rodine v Melbourne
a v Spojených štátoch nikdy nebola. Keď
však uvidí fotku dievčatka, začnú v nej hlodať pochybnosti. Okrem iného aj preto, že
jej mama už zomrela a v albumoch z detINFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

stva chýbajú snímky, na ktorých by mala
menej ako dva roky. Kim sa chce stoj čo stoj
dopátrať pravdy a vydá sa na nebezpečnú
cestu do rodiska stratenej Sammy, zahaleného temným tajomstvom, kde na ňu striehnu zlovestné tiene minulosti.

Literatúra pre mládež
Simona Kutišová:
Srdce pre Mirku

Nádejná huslistka Mirka pilne cvičí na
koncert v orchestri. Jediné, čo ju naozaj
trápi, je, že nevyzerá ako modelka. V jeden
deň sa však všetko zmení a jej doterajší
bezstarostný život sa po maminej smrti
rúca. Zostáva žiť s babkou a s tetou, s ktorou sa nedokážu naladiť na spoločnú vlnu.
Jej svet sa mení na temný, nič jej nevychádza podľa predstáv, prenasleduje ju smola
a dopúšťa sa mnohých chýb. Tá posledná ju
zničí a ona sa ocitá na dne. Už neverí, že by
sa z neho dokázala pozbierať... Keď v tom
zasiahne osud a odrazu pochopí, že život
vie byť aj krásny a problémy predsa trápia
každého.

Miroslav Masaryk:
Asi budeme spolu chodiť

Román pre tínedžerov Asi budeme spolu chodiť je voľným pokračovaním románu
Boli sme frajeri. Tí istí protagonisti, tie isté
miesta, tie isté „magické šesťdesiate“, ten
istý ľahký štýl, len príbehy akosi vyrástli
spolu s ich hrdinami. Lebo keď máte pätnásť ako Marek a zisťujete, koľko je na svete
pekných dievčat, za rok sa môže prihodiť
naozaj veľa vecí... Príbehu nechýba autenticita, sympatická otvorenosť, úprimnosť
a nemalá dávka humoru. Ak ste čítali aspoň
jeden sentimentálny román o dievčenskom
dospievaní, tak teraz sa presvedčíte, že
o dospievaní chlapčenskom sa dá písať aj
celkom inak.
(Daniela Šipošová)
ROČNÍK XVIII - OKTÓBER 2019

Majstrovstvá SR v turistickom
orientačnom behu

V polovici septembra sa v Častej pri Pezinku uskutočnili majstrovstvá Slovenska v turisticko-orientačnom behu, ktorých sa zúčastnili
najlepší postupujúci pretekári zo všetkých krajských majstrovstiev
rôznych vekových kategórií. Medzi nimi sme mali i našu 12-člennú
výpravu z turistického klubu TOM Červík Svit.
Súťažilo sa vo všetkých kategóriách od
najmladšieho, mladšieho a staršieho žiactva, v dĺžke tratí 2 - 3 km, až po kategórie
dorastu a dospelých v dĺžke tratí 4 - 5 km.
Trasa bola vedená náročným lesným terénom v okolí hradu Červený kameň. Pretekárov tu čakali náročné azimutové úseky,
prekážky v podobe lanovej lavičky, plazenia, hodu na cieľ kriketovou loptičkou, odhadu vzdialenosti, kontrolných stanovíšť
s testovými otázkami z oblasti liečivých
rastlín, drevín, topografických, turistických
značiek, kultúrno-poznávacej činnosti
a preverenia zručnosti vo viazaní turistických uzlov. Všetko bolo potrebné zvládnuť
v behu v čo najkratšom čase, s čo najmenším možným počtom trestných minút.
Naši mladí Sviťania sa v konkurencii
mnohých už skúsených pretekárov v rámci SR nestratili. Majstrovstvá Slovenska zabehli sebavedome, bežecky s výbornými
časmi, s minimálnym počtom trestných minút. Tým sa ako nováčikovia zaradili medzi
najlepšiu celoslovenskú špičku.
S vynikajúcimi výkonmi pre Svit vybehali 5 medailových umiestnení, z toho

3 tituly majstrov Slovenska. Za 1. miesto
Marco Capák v kat. mladší žiaci, 1. miesto
Emka Enekešová v kat. staršie žiačky,
1. miesto Daniel Imrich v kat. dorastenci, 1 titul vicemajsterky Slovenska
s 2. miestom Aďka Zavacká, v kat. najmladšie žiačky a jedno 3. miesto v podaní
Jakuba Madanského v kat. mladší žiaci.
Pochvala patrí aj ostatným reprezentujúcim na MSR naše mesto a podtatranský región. A to Dávidovi Bednárovi,
Stele Medvecovej, Viktórii Servatkovej,
Matúšovi Starigazdovi, Markovi Jínovi,
Michaele Kandalcovej, Denisovi Karabinovi, ktorí taktiež do toho dali maximum,
aj keď to tentokrát u nich nebolo na medailovú pozíciu. Všetci si však zaslúžia pochvalu za vytrvalosť, bojovnosť a vzornú
reprezentáciu. Z majstrovstiev Slovenska
sa umiestnení medailisti nominovali na
medzinárodné majstrovstvá do českého
Vsetína. O výsledkoch z týchto medzinárodných pretekov Vás budeme informovať v nasledujúcom vydaní novín.

(PhDr. Ladislav Kalasz)

17

ZO ŠPORTU

Atletický oddiel Svit uzavrel sezónu
s vynikajúcimi výsledkami
Mladí svitskí atléti súťažili na
niekoľkých súťažiach a priniesli
viacero výborných umiestnení.
Marek Šoltés a Sára Kicová nesklamali a opäť potvrdili, že patria medzi špičku.
Majstrovstá SR žiakov
základných škôl
Po víťazstvách v okresnom aj krajskom
kole si Sára Kicová aj Marek Šoltés vybojovali účasť na Majstrovstvách Slovenska
žiakov základných škôl 18. júna v Košiciach. Všetci pretekári bojovali najmä so
silným meniacim sa vetrom, ktorým je
košický štadión povestný. V dramatickom

muela Michalka, pripraviť sa tak, aby
splnil prísny A-limit v behu na 200 m
dorastencov (22,25 s), ktorý by mu zaručil účasť na EYOF - Európskej olympiáde
mládeže v azerbajdžanskom Baku. Výborne nastavenú tréningovú prípravu
narušilo aprílové zranenie chrbta, ale po
niekoľkotýždňovom výpadku v tréningu začal Samo chytať tú správnu formu,
keď sa mu postupne podarilo až trikrát
dosiahnuť B-limit. Top formu predviedol
7. júla na Majstrovstvách Slovenska dorastencov v Košiciach, kde vo finále behu
na 200 m zabehol skvelý čas 22,22 s. To
bolo potvrdeným A-limitom a vybojoval
si striebornú medailu za druhé miesto.
Do Baku však Samo necestoval, nakoľko
reprezentovať SR na tejto súťaži mohol
v každej disciplíne iba jeden pretekár, pričom úspešní limitári boli zo Slovenska až
traja. Z nich jeden splnil podmienky aj na
100 m a ten dostal prednosť, z čoho
sme boli obaja dosť sklamaní. Ale skvele zabehnutý čas na 200 m Sama priam
predurčuje zodpovedne dotrénovať to,
čo treba a zabojovať o miestenku na budúcoročné atletické Majstrovstvá Európy
do 17 rokov. Čaká nás teda nová veľká
športová výzva.

tejto sezóny. V silnej a mimoriadne kvalitnej konkurencii sa výborne skoncentroval
na výkon a v behu na 100 m prekážok obsadil celkovo veľmi hodnotné 4. miesto. Aj
keď zakopol o siedmu prekážku, dosiahol
výborný čas 13,90 s. Prvýkrát bežal pod
14 s, čím potvrdil, že na prekážkach je vo
svojej kategórii ten najlepší na Slovensku.
O hodinu neskôr nastúpil Marek, ako člen
štafety na 4x100 m a tá obsadila celkovo
krásne 3. miesto. Je skvelé, ak športovec
v dôležitom preteku roka, v reprezentačnom drese SR, keď sa od neho očakáva maximum, dosiahne najlepší výkon sezóny.

Sezóna bola mimoriadne úspešná
Atletická sezóna 2019 bola pre nás
znovu mimoriadne úspešná. Naši atléti
spolu vybojovali 11 medailí z majstrovstiev Slovenska a 15 z majstrovstiev

Majstrovstvá SR starších žiakov

Sára Kicová

finále dievčat si Sára vybojovala bronzovú medailu výkonom 536 cm, keď sa
zlepšila oproti svojmu osobnému rekordu až o 23 cm.
Marek v rovnako napínavom priebehu
súťaže žiakov si zachoval chladnú hlavu, keď sa prekvapujúco menilo poradie
pretekárov, v správnom momente sa vyhecoval a skokom dlhým 643 cm zvíťazil
a vybojoval si titul majstra Slovenska,
pričom si zlepšil „osobák“ navlas rovnako
ako Sára o 23 cm.
Obaja sa tak skvelými výkonmi aj
umiestnením dôstojne rozlúčili s dlhoročnou reprezentáciou svojich škôl.

Majstrovstvá SR dorastu
Našim najdôležitejším cieľom pre
tohtoročnú sezónu bolo v prípade Sa-
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Cez víkend 21. – 22. septembra privítala metropola východného Slovenska
- Košice účastníkov majstrovstiev Slovenska v kategórii starších žiakov. Do súbojov o cenné kovy zasiahol aj Marek Šoltés,
ktorý si v sobotňajšom finálovom behu
na 100 m prekážok vybojoval striebornú
medailu za 2. miesto časom 14,11 s. V strhujúcom finiši mu na zlato, ako ukázala
cieľová kamera, chýbalo len 15 cm. Preteky po oba dni sprevádzalo nádherné slnečné počasie. Nevyspytateľne premenlivý vietor sa však podpísal na výkonoch
v skoku do diaľky aj nášho atléta. V silnom
protivetre, až 2,5 m/s, si Marek vyskákal
výkonom 615 cm svoju druhú medailu
a znova striebornú. S výkonom sme spokojní neboli, lebo športová forma poukazovala na oveľa lepší výkon, no v takom
premenlivom vetre sme sa právom tešili
aspoň z tohto umiestnenia.

Medzištátne stretnutie U-16
Prví dvaja pretekári z majstrovstiev SR
v každej disciplíne boli automaticky nominovaní do atletického reprezentačného
družstva žiakov na medzištátne stretnutie
atlétov 5-tich štátov a to SVK – CHOR – CZ
– HUN – SLO v slovinskom meste Ptuj. Pre
Mareka Šoltésa to boli posledné preteky

Marek Šoltés

kraja. Až štyria naši atléti boli zaradení
do reprezentácie Slovenska vo svojich
vekových kategóriách: žiak Marek Šoltés
(100 m prekážok, štafeta 4x100 m), dorastenec Samuel Michalko (200 m), dorastenka Sára Kicová (diaľka) aj juniorka
Alexandra Bartková (100 m prekážok).
Jednoznačne najúspešnejším členom
AOSVIT sa stal Marek Šoltés: päťnásobný
majster Slovenska (60 m prekážky hala,
diaľka hala, 7-boj hala, 9-boj, diaľka ZŠ),
k tomu 2 strieborné medaily (100 m preINFORMAČNÝ SPRAVODAJCA OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠPORTU
kážky, diaľka) a prekonanie slovenského
rekordu v najťažšej atletickej disciplíne
v 9-boji žiakov 4.568 bodov. Marek je aj
päťnásobným majstrom Východoslovenskej oblasti. Obdivuhodné výkony a fantasticky úspešná sezóna.
Ako trénera ma nesmierne tešia dosiahnuté výkony a umiestnenia mojich
zverencov. Ich úspechy sú výsledkom
poctivej, systematickej tréningovej prípravy, dlhodobej práce s mládežou, ale
hlavne nadšenia detí pre atletiku. Trénujeme stále síce vo veľmi skromných
podmienkach, no napriek tomu podávame špičkové výkony. Poďakovanie patrí
Mestu Svit, Kvetinárstvu Gabika, prispievateľom 2% na činnosť nášho Atletického oddielu Svit, nápomocným rodičom
i našim fanúšikom za finančnú, technickú
a organizačnú podporu s ktorou si dovoľujeme počítať aj v nasledujúcej atletickej
sezóne 2020.
(Laco Potočný)

Tomáš Štinčík
reprezentoval na
majstrovstvách
sveta v Rusku
Na IX. Majstrovstvách sveta v hasičskom športe, ktoré sa konali v septembri
v ruskom meste Saratov, sa v reprezentačnom družstve SR zúčastnili dorastenci:
Tomáš Štinčík (Svit), Michal Rerko a Andrej Krempaský (Spišská Nová Ves), Tomáš Kucej (Púchov), Daniel Hlavička a Ján
Marián Sekáč (Senica), Sebastián Kubík
(Spišská Teplica), Jakub Fridman (Šuňava)
a Pavol Adamík (Setechov).
V disciplíne beh na 100 m cez prekážky si dvaja z našich reprezentantov
zlepšili osobné rekordy. Tomáša Štinčíka
delilo od finále 0,1 s, časom 16,41 s sa
umiestnil na 6. mieste, Jakub Fridman
skončil na 8. mieste (17,81 s). Boli to najlepšie umiestnenia našich dorastencov
v disciplínach jednotlivcov. Družstvo SR sa
v tejto disciplíne umiestnilo na 5. mieste.
Ďalší súťažný deň bola na programe
štafeta 4x100 m cez prekážky. V druhom
pokuse chlapci časom 61,71 s vytvorili
doterajší najlepší slovenský výkon dorastencov v tejto disciplíne a umiestnili sa
na 5. mieste. Aj v disciplíne požiarny útok
vylepšili najlepší slovenský výkon dorastencov a časom 20,66 s sa umiestnili na
3. mieste, čím si domov priniesli bronzové medaily.
Reprezentačné družstvo dorastencov
SR sa na IX. Majstrovstvách sveta v hasičskom športe umiestnilo celkovo na
5. mieste.
(red)
ROČNÍK XVIII - OKTÓBER 2019

Zľava: Štefan Dolinay, Stanislav Mlynarčík,
Jaroslav Žec, Ján Bučina, Ján Niedoba

Jeseň našich cyklistov
sa ligotá cennými kovmi
Posledný mesiac zavŕšil Cyklistický klub Energie Svit sezónu horských bicyklov v medailovom štýle. V septembri sa ukončili jednotlivé cyklistické série, do ktorých si zozbierali cenné body, o čom svedčia aj celkové umiestnenia.
September začal majstrovstvami SR,
kde si striebro odniesla Natália Benková v kategórii junioriek na 50 km trati.
Zároveň sa tu ukončila séria pretekov
Mountain Bike Spirit Tour, kde Natália
získala druhé miesto medzi juniorkami.
Medzi ženami farby CK Energie zviditeľnila Diana Cetlová, ktorá si vybojovala
3. miesto.
Svoju ťažkú sezónu 24-hodinoviek zavŕšili aj chlapi v kategórii 40+ (Ján Bučina, Jaroslav Žec, Štefan Dolinay, Stanislav
Mlynarčík), ktorí v českom Sokolove bojovali o celkové prvé miesto v česko-slovenskom seriáli 24-hodinoviek. Na týchto
pretekoch obsadili tretiu pozíciu a týmto úspechom si vybojovali spomínané
prvenstvo. Týmto zlatom zároveň obhájili
prvenstvo z minulého roka.
Zúčastnili sa aj menších pretekov,
kde tiež vyzbierali pódiové umiestnenia. Na pretekoch v Ždiari si Peter
Benko odniesol 1. miesto vo svojej kategórii. V Raslaviciach na trati 28 km
v kategórii mužov 40-49 rokov vybojoval
3. miesto a jeho dcéra Natálka Benková
2. miesto v kategórii junioriek.
Séria Slovenského pohára bola ukončená v Košiciach, kde mali tú česť zmerať
si sily aj so zahraničnou konkurenciou. Tu
si odniesla zlato opäť naša jediná juniorka
Natália Benková na 50 km trati. V Slovenskom pohári navyše získala celkové prvé
miesto a medzi ženami sa Diana Cetlová
umiestnila na 4. mieste.
Úplne na záver sezóny ukázali svoje
kvality aj na časovkách - pretekoch do
kopca. V Mlynčekoch si náš predseda

Janko Niedoba vo svojej kategórii vybojoval 2. miesto a Juraj Cvaniga získal tiež
2. miesto medzi mužmi vo veku 18-29
rokov. Sila Benkovcov sa opäť ukázala,
keďže Peter obsadil 1. miesto rovnako
ako Natália. Na časovke v Maďarsku, neďaleko hraníc, nás reprezentovala Diana
Cetlová, ktorá skončila medzi ženami
druhá.
(Diana Cetlová,
foto: archív CK Energie Svit)

Napravo: Juraj Cvaniga
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Cieľom je obhájiť bronz
Iskre Svit sa podarilo v predchádzajúcom ročníku prelomiť štvrťfinálové prekliatie a po piatich rokoch si mohlo užiť príjemné pocity zo
zisku cenného kovu. Teraz je na prahu novej etapy. S novým trénerom a omladeným kolektívom sa pokúsi obhájiť pozície z predchádzajúcej edície Slovenskej basketbalovej ligy.
Zisk bronzu však priniesol paradoxne koniec jednej éry. Na lavičke tímu už
nebude pôsobiť domáci odchovanec
Michal Madzin, keďže v lete zamieril do
konkurenčných Levíc. Na jeho miesto prišiel skúsený Chorvát Igor Prtotič. Ten na
začiatku augusta odštartoval pod Tatrami
prípravu. K dispozícii mal takmer kompletne nové družstvo.
Z úspešného kolektívu zostal slovenský reprezentant Stanislav Baldovský,
jeden z najlepších ligových hráčov SašaAvramovič a takmer kompletná zostava
odchovancov. K ním sa pripojila štvorica
Američanov - Jalen Nesbitt, Phil Carr, Isaiah Johnson a Mason Stuteville. Šancu
v bielo-modrom dostane aj dvojica mládežníckych reprezentantov Slovenska
Adam Monček a Michal Kuzmiak. „Myslím

si, že máme veľmi dobrých mladých hráčov, ktorí môžu napredovať. Určite je to
veľmi dobré, že klub má záujem pracovať
s mladými hráčmi. Podľa mňa je to tiež
dobré aj pre slovenský basketbal,“ uviedol nový kouč Svitu.
V príprave predvádzala Iskra ofenzívny
a oku lahodiaci basketbal, ktorý prinášal
aj svoje výsledky. Z celkovo dvanástich
prípravných duelov sa podarilo v deviatich prípadoch zvíťaziť a len v troch zápasoch bol súper nad ich sily. Už tradičným
vrcholom prípravy bol domáci Baťov pohár. Tohtoročnej edície sa zúčastnil Lučenec, české Olomoucko a chorvátska Pula.
Svit napokon obsadil na kvalitne obsadenom turnaji druhú pozíciu. „Prípravu sme
naplánovali veľmi podobne ako predchádzajúcu sezónu, keď sa nám osvedčil

Stretnutie s primátorkou
Chcete sa pozhovárať s primátorkou?
Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová pozýva občanov na verejné stretnutie. Pracovníci mestského úradu
a primátorka Vás budú informovať o aktivitách a činnostiach
v uplynulom období, o rozpracovaných aj pripravovaných
projektoch. Priestor bude aj na diskusiu a otázky. Môžete sa
opýtať na témy, ktoré Vás zaujímajú. Uskutoční sa

26. novembra 2019 (utorok) o 15.30 h

vo veľkej zasadacej miestnosti na Mestskom úrade vo Svite a

27. novembra 2019 (streda) o 15.30 h

v Kultúrnom dome v mestskej časti Pod Skalkou. Ste srdečne
vítaní.
(red)

väčší počet prípravných zápasov. Je to
hlavne z dôvodu, že máme veľa nových
hráčov a chceme, aby sa tím čo najviac
spoznal a zohral. Výsledky sme mali veľmi
priaznivé, ale nechceme ich v tejto fáze
preceňovať. Môžem povedať, že so zložením tímu sme spokojní,“ povedal Prtorič k
priebehu prípravy.
Prvý októbrový víkend sa pre „Podtatrancov“ hneď z ostra začal nový ligový
ročník. V prvom kole si zmerali sily so semifinálovým súperom z predošlej sezóny
a aktuálnym majstrom Interom Bratislava. V hlavnom meste zanechal Svit dobrý
dojem. Škoda akurát poslednej štvrtiny,
po ktorej z toho bola prehra 64:84. „Určite
nás mrzí prehra o 20 bodov. Myslím si, že
je kopec vecí, ktoré musíme zlepšiť. Treba
pracovať na obrannej činnosti do ďalších
stretnutí, aby sme boli úspešní. Bol to
problém, vytvárali totiž na nás veľký tlak
a ťažko sme sa potom presadzovali v obrane. Hrali sme tiež veľmi dobrú obranu,
ale nestačí ju hrať iba pár minút. Treba
ju hrať celých 40 minút, ak chceme pomýšľať na víťazstvo. Až na konci zápasu
to navýšili na 20-bodový rozdiel. V celom
stretnutí bol ten rozdiel menší. Keby nám
padlo viac striel a bránili by sme lepšie,
tak sme možno mohli pomýšľať aj na víťazstvo,“ prezradil k zápasu pivot Martin
Bizub.
Vstupné na novú sezónu v Iskra aréne
zostáva nemenné: 4€ na tribúnu, 7€ na
palubovku.
Káder Iskry Svit pre sezónu 2019/2020:
l rozohrávači: Isaiah Johnson, Saša Avramovič, Adam Monček, Roman Findura,
Marek Ivan
l krídelníci: Jalen Nesbitt, Daniel Kubaský, Boris Ščavnický, Stanislav Baldovský,
Michal Kuzmiak
l pivoti: Phil Carr, Martin Bizub, MasonStuteville
(V. Pitoňáková, foto: D. Faix)

Žiadosti o dotácie je potrebné podať

najneskôr do konca októbra

Ak ste zástupca občianskeho združenia, športového klubu, alebo organizácie, ktorá má záujem žiadať o dotáciu
z rozpočtu mesta na svoje aktivity, či podujatia svoju žiadosť
podajte najneskôr do 31. októbra 2019. Komisia školstva,
kultúry, športu a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve mesta
Svit totiž tieto žiadosti bude prehodnocovať.
V prípade, že tak neurobíte do tohto termínu, je možné, že
Vašej žiadosti nebude vyhovené z dôvodu, že finančné prostriedky už budú prerozdelené.
(red)
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