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Mládež si po roku zmerala
sily v terčovej lukostreľbe,
dôležitá bola presná muška

Pred základnou školou
na Komenského ulici
odštartovali preteky
už štvrtýkrát

Baťov týždeň
Stredná odborná škola
získala čestný názov,
do Svitu zavítal
aj Baťov vnuk
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Jesenný
beh Svitom
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Majstrovstvá SR
v lukostreľbe
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

ZO ŽIVOTA V MESTE

Komunálne voľby 2018
V sobotu 10. novembra 2018 sa uskutočnia voľby do orgánov
samosprávy miest a obcí, v ktorých si vyberieme primátora mesta
a poslancov mestského zastupiteľstva. Volebné miestnosti sa otvoria
v určený deň v čase od 7.00 – 22.00 hod.

Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obce má obyvateľ mesta,
ktorý má na území mesta Svit trvalý pobyt.

Hlasovanie
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov. Volič môže zakrúžkovať najviac toľko poradových čísel
kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom
obvode, to znamená 12 poslancov.
Na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta zakrúžkuje volič poradové číslo toho kandidáta, za ktorého hlasuje. Volič môže
zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta na primátora.
Volič, ktorý sa nemôže zo závažných najmä zdravotných dôvodov a v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže
požiadať okrskovú volebnú komisiu v ktorej zozname voličov je
zapísaný, o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Mesto Svit určilo volebné miestnosti nasledovne:
VO č. 1 Dom kultúry, Námestie J. Antonína Baťu č. 198/1
VO č. 2 Spojená škola, ul. Mierová 232/134
VO č. 3 Spojená škola, ul. Mierová 232/134
VO č. 4 Zasadačka mesta Svit nad poštou, ul. Štúrova 275/86
VO č. 5 Základná škola, ul. Komenského 221/2
VO č. 6 Dom kultúry Pod Skalkou, ul. Priečna 501/2
Bližšie informácie k voľbám, telefonické kontakty volebných miestností uverejníme na internetovej stránke mesta Svit
www.svit.sk a na úradnej tabuli mesta najneskôr 10 dní predo
dňom konania volieb.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby primátora mesta Svit
1. Karol Dračka, 35 r., SZČO, Komunistická strana Slovenska
2. Ján Drobný, Ing., 47 r., manažér, Sloboda a solidarita, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti, Spolu - občianska demokracia
3. Peter Dudek, 41 r., živnostník, nezávislý kandidát
4. Igor Hulín, 51 r., referent technického úseku TS Svit,
nezávislý kandidát
5. Jozef Kalakaj, 61 r., predseda OV SZZ, nezávislý kandidát
6. Miroslav Škvarek, Ing., MPH, 58 r., primátor,
Slovenská národná strana, Smer - sociálna demokracia
7. Štefan Vartovník, 60 r., SZČO, asistent poslanca NR SR,
Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
8. Dáša Vojsovičová, Ing., 51 r., oblastná riaditeľka ČSOB
Poisťovne, nezávislá kandidátka
9. Vladimír Zentko, Ing., 33 r., dispečer výroby tepla,
nezávislý kandidát
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ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Mestského zastupiteľstva vo Svite
Volebný obvod č. 1
1. Rudolf Abrahám, PaedDr., 70 r., dôchodca,
Slovenská národná strana, Smer - sociálna demokracia
2. Tibor Andráš, Bc., 29 r., operátor výroby,
Sme rodina - Boris Kollár
3. Ján Babčák, 47 r., energetik, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Marcela Balandová, 45 r., vedúca predajne,
nezávislá kandidátka
5. Marián Bezák, JUDr., 62 r., živnostník,
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
6. Eduard Bobrík, Ing., 52 r., učiteľ ZŠ, nezávislý kandidát
7. Janka Bobulová, 57 r., kostymérka,
Slovenská národná strana, Smer - sociálna demokracia
8. Dean Burda, Mgr., 26 r., nákupca, nezávislý kandidát
9. Eduard Cetl, 58 r., technický riaditeľ,
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
10. Jozef Dluhý, Ing., 64 r., dôchodca,
Slovenská národná strana, Smer - sociálna demokracia
11. Karol Dračka, 35 r., SZČO, Komunistická strana Slovenska
12. Eva Dračková, 36 r., konateľka DALEMA, s.r.o.,
nezávislá kandidátka
13. Ján Drobný, Ing., 47 r., manažér,
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
14. Pavol Drugaj, Ing., 53 r., ekonóm, nezávislý kandidát
15. Žaneta Galajdová, Ing., 40 r., SZČO, nezávislá kandidátka
16. Michaela Horkavá, 22 r., manažérka,
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
17. Igor Hulín, 51 r., referent technického úseku TS Svit,
nezávislý kandidát
18. Eva Kačmarčíková, Mgr., 41 r., špeciálna pedagogička,
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
19. Jozef Kalakaj, 61 r., predseda OV SZZ, nezávislý kandidát
20. Ladislav Kalasz, PhDr., Mgr., 55 r., pedagóg,
Slovenská národná strana, Smer - sociálna demokracia
21. Richard Kaprál, 32 r., elektromechanik,
Slovenská národná strana, Smer - sociálna demokracia
22. Tomáš Klimo, Ing., 61 r., dôchodca, nezávislý kandidát
23. Marián Kuruc, Ing., 52 r., výkonný riaditeľ,
Slovenská národná strana, Smer - sociálna demokracia
24. Maroš Lištiak, 43 r., SZČO,
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
25. Adrián Lopata, 24 r., SZČO,
Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
26. Martin Míčka, Mgr., 37 r., SZČO,
Slovenská národná strana, Smer - sociálna demokracia
27. Andrea Panáčková, Mgr., 44 r., pedagogička,
nezávislá kandidátka
28. Jana Perinajová, Ing., 42 r., manažérka,
Slovenská národná strana, Smer - sociálna demokracia
29. Ján Pitoňák, 49 r., technik, nezávislý kandidát
30. Milan Sabo, 65 r., učiteľ, tréner,
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
31. Juraj Schönwiesner, 71 r., dôchodca,
Kresťanskodemokratické hnutie
32. Mária Smatanová, Mgr., 67 r., dôchodkyňa,
Slovenská národná strana, Smer - sociálna demokracia
33. Ondrej Spišák, Mgr., 43 r., učiteľ,
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
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34. Erik Stenchlák, Mgr., 30 r., SZČO,
športový odborník, nezávislý kandidát
35. Ľubomír Suchý, Ing., 49 r., manažér nákupu,
nezávislý kandidát
36. Miroslav Škvarek, Ing., MPH, 58 r., primátor,
Slovenská národná strana, Smer - sociálna demokracia
37. Marianna Šramková, PhDr., Mgr., PhD., 43 r., vysokoškolská uč.,
Slovenská národná strana, Smer - sociálna demokracia
38. Ivana Švagrovská, MUDr., 42 r., detská lekárka,
Slovenská národná strana, Smer - sociálna demokracia
39. Jozef Timkovič, MUDr., 67 r., lekár,
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
40. Štefan Vartovník, 60 r., SZČO, asistent poslanca NR SR,
Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
41. Boris Vavrasek, Ing., 33 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
42. Ondrej Vnenčák, 52 r., administratívny pracovník,
nezávislý kandidát
43. Miroslav Vojsovič, 38 r., lektor, Sme rodina - Boris Kollár
44. Dáša Vojsovičová, Ing., 51 r., oblastná riaditeľka ČSOB
Poisťovne, nezávislá kandidátka
45. Vladimír Zentko, Ing., 33 r., dispečer výroby tepla,
nezávislý kandidát
46. Ivan Zima, Ing., 55 r., manažér,
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
47. Alena Živčáková, 44 r., manažérka firmy,
nezávislá kandidátka
48. Lucia Žondová, Mgr., 41 r., učiteľka,
Kresťanskodemokratické hnutie
Vo volebnom obvode sa volí 12 poslancov.

Mestský úrad sa po troch rokoch
vybavovania dočká zateplenia
Budova úradu dostane nový plášť z tepelno - izolačného
materiálu s povrchovou úpravou imitácie režného tehlového
muriva. Takže bude zachovaný pôvodný architektonický vzhľad
budovy. Okrem zateplenia vonkajších plôch bude prevedená aj
tepelná izolácia stropov na najnižšom a najvyššom podlaží.
Z dôvodu zlepšenia tepelno - technických vlastností budovy
sa uvažuje aj o výmene okien a vybudovaní rampy pre bezbariérový prístup imobilných návštevníkov. Finančné prostriedky na
uskutočnenie stavebných prác sú z nenávratného finančného
príspevku poskytovaného Ministerstvom životného prostredia
SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
SIEA s 5% spolufinancovaním mesta Svit.
Dňa 28. 9. 2018 bolo prevedené protokolárne odovzdanie
staveniska pre stavbu: „Zateplenie budovy vo Svite - zníženie
energetickej náročnosti“ zhotoviteľovi diela M-INOX, s.r.o. Táto
spoločnosť bola v procese verejného obstarávania vyhlásená za
uchádzača s najlepšou ponukou. 			
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Pár slov
primátora
Vážení naši seniori,
existuje jedna spravodlivosť. Všetci raz zostarneme a budeme vracať prvý groš. Keď zostarneme, budeme ten prvý
groš dostávať a nie vracať. Nedávno som hľadal znenie rozprávky o Troch grošoch a tam to bolo jasne povedané.
Naša staroba je obraz nášho života. Jeseň života, ako sa
o starobe poeticky píše, je presne to isté, ako jeseň v prírode.
Zbierame plody. Ako napríklad jablká. Môžu byť krásne, šťavnaté, ale aj nezrelé a dokonca červivé. Závisí to od záhradníka a jeho práce.
V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o živote
a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so
slzami. Veď boli radosti a boli aj smútky. Dnes mi pripadla
milá úloha pozdraviť Vás pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi
pre blaho nášho mesta a celej našej vlasti.
Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný
román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté
a žičlivé, predsa len bolo krásne. To vystriedalo detstvo vašich
detí. Úzkosť a trápenia z detskej slzičky a v srdci ešte dodnes
teplo a odovzdanosť detskej dlane, v očiach úsmev detských
pier. V mysli sa roja spomienky – na všetko. Predovšetkým
na chvíle pohody. Aj na to, že ten huncút má už možno svoje vlastné deti a vnúčatá, ktoré oplácajú aj za rodičov lásku
svojim starým a prastarým rodičom. Minú sa roky. Uprostred
starostí i radostí. V životnej aktivite človeka. Až jedného dňa
je tu staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho príde.
Súčasní dôchodcovia by mali byť naším vzorom, a to hlavne pre mladých. Myslím, že niet na tomto svete pre nich lepšieho príkladu. Veď najlepšou učebnicou života je minulosť
staršieho človeka.
Seniori sú našou studňou múdrosti, symbolom pracovitosti, skromnosti a bohatých skúsenosti. Práve pre tieto zabúdané prednosti by sme ich mali mať vo veľkej úcte. Niekedy
stačí len tak málo. Milé slovo či pohľad, drobný prejav vďačnosti. Oni od nás aj tak nič iné nečakajú. Potrebujú len svoj
pokoj a pohodu. Netúžia po veľkých daroch. Potrebujú cítiť,
že ich má niekto rád a že niekomu na tomto svete na nich
ešte záleží. A to si za svoj život a odpracované roky aj naozaj
zaslúžia. Dnešná ťažká ekonomická situácia sa dotýka najmä
seniorov. Mnohí žijú na hranici životného minima a to im
na zdraví a psychike vôbec nepridá. Sociálnu politiku našej
republiky my nevyriešime. Čo však môžeme? Viac si našich
starkých všímať, byť k nim úctivejší a ohľaduplnejší. Starostlivosť o nich je obyčajne veľmi náročná, plná odriekaní a obetí.
Naozaj to vôbec nie je jednoduché a hlboko sa skláňam pred
ľuďmi, ktorí sa o našich starkých starajú. A je nepodstatné, či
to robia profesionálne alebo sa o nich starajú doma. Každý
z nás by sa im mal aspoň trochu podobať. Stačí tak málo. Pamätajme na jedno, milí priatelia. Každému sa všetko raz vráti,
je to naozaj o tých povestných „Troch grošoch“.
Miroslav Škvarek
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Zákaz alkoholu na verejnosti
i nové odborné učebne
Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze požívania alkoholických nápojov
na verejných priestranstvách, či projekty zamerané na zlepšenie kľúčových
kompetencií žiakov základných škôl v meste a rekonštrukcia telocvične to boli témy, ktoré rezonovali na rokovaní mestského zastupiteľstva vo
štvrtok 27. septembra. Mestskí poslanci sa však venovali aj financovaniu
opatrovateľskej služby či zmene územného plánu mesta.

Súčasná odborná učebňa fyziky
v ZŠ na Komenského ulici

V meste sa opakovane riešia problémy s požívaním alkoholických nápojov
mladistvými a inými rizikovými a marginalizovanými skupinami obyvateľstva (napr. bezdomovci) na verejných
priestranstvách. Väčšinou tým dochádza
k rušeniu nočného kľudu, výtržníctvu
a iným priestupkom ako aj obťažovaniu
ostatných obyvateľov mesta. Keďže medzi základné kompetencie mesta patrí
aj starostlivosť o zdravie občanov a vy-

tváranie zdravých podmienok pre život,
poslanci aj z dôvodu ochrany verejného poriadku schválili predložený návrh
všeobecne záväzného nariadenia, ktorým
sa ustanovuje zákaz požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách v meste Svit. Všeobecne záväzné
nariadenie ustanovuje aj výnimky z tohto zákazu a tie sa týkajú predovšetkým
verejných kultúrnych, športových akcií
ako aj prevádzok a exteriérových sedení

Čo robiť s objemným a drobným
stavebným odpadom z domácností?
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V školách pribudnú
odborné učebne,
zrekonštruuje sa aj telocvičňa

„V júni boli schválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre obe
základné školy. Výška príspevku pre
Spojenú školu Mierová je vo výške
viac než 142 tisíc €, pre Základnú školu
na ulici Komenského je to necelých
82 tisíc €. Celkové oprávnené výdavky
sú samozrejme o niečo vyššie, preto je
potrebná finančná spoluúčasť mesta
vo výške 5 % z celkovej sumy,“ uviedol
primátor mesta Miroslav Škvarek. Poslanci tak schválili rozpočtové opatrenia na
spolufinancovanie týchto projektov týkajúcich sa najmä stavebných úprav v odborných učebniach, dielňach, jazykovej
učebni, či učebni chémie.
V rámci výzvy Ministerstva školstva
bolo mesto Svit úspešné aj s projektom
rekonštrukcie telocvične Spojenej školy Mierová. Celková schválená suma je
približne 131 tisíc €. Projekt je zameraný
na rekonštrukciu ústredného kúrenia, hygienických zariadení a tiež rekonštrukciu
strešnej konštrukcie výmenou izolačných
vrstiev a krytiny. Vzhľadom na úspešnosť mesta v tejto výzve je tiež potrebné
spolufinancovanie projektu, čo poslanci
schválili prostredníctvom predloženého
rozpočtového opatrenia.		
LF
viac informácií nájdete na str. 12-13

l DSO - stavebné materiály - zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a podobne, sa nesmú ukladať k nádobám
na komunálny odpad a do nádob na
komunálny odpad.
Tieto stavebné materiály sú pôvodcovia DSO povinní odovzdávať na zbernom dvore na ul. Hlavnej č. 6 vo Svite
v zmysle tohto nariadenia.

l Mesto Svit zabezpečuje zber a odvoz
objemného odpadu 2x ročne zberom
do veľkokapacitných kontajnerov rozmiestnených na území mesta podľa
vopred stanoveného harmonogramu,
spravidla na jar a jeseň. Harmonogram
rozmiestnenia kontajnerov a termíny
odvozu zverejňujú TS mesta Svit aj na
webovej stránke Mesta Svit.
l Objemný odpad z domácností platitelia miestneho poplatku za komunálne
odpady na území mesta môžu odovzdať na zbernom dvore ul. Hlavná 6,
Svit. Telefonický kontakt: 052/7756268,
0907 544 918.

Nakladanie s objemným odpadom
z domácností:
l Objemný odpad z domácností je komunálny odpad, ktorý nie je možné
pre jeho veľký rozmer alebo hmotnosť
umiestniť v štandardných nádobách,
alebo presahuje jeho objem. Patrí tu
najmä nábytok, dvere, staré okná, koberce.
Nepatrí tu elektro odpad, stavebný odpad či pneumatiky.

Nedodržiavaním týchto stanovených
pravidiel sa občan dopúšťa priestupku,
lebo vytvára čiernu skládku za čo mu
je možné udeliť pokutu do výšky 33 €.
Odstránenie týchto skládok je povinné
zabezpečiť mesto Svit a to činí prostredníctvom TS mesta Svit. Nás všetkých to
stojí nemalé peniaze, ktoré by z pohľadu potrieb občana nášho mesta mohli
byť využité s viditeľnejším efektom.
DČ

Viete ako nakladať s iným než komunálnym odpadom? Ak áno, je
to fajn. Ak nie, tu je niekoľko zaujímavých a užitočných informácií.
Pri kontajneroch na komunálny odpad
z domácností často vidíme vyhodený starý nábytok ako skrine, sedačky, matrace,
ale aj kôpky drobného stavebného odpadu (DSO) z rekonštrukcií rôznych nehnuteľností. Niektorí jedinci to robia zámerne
- jednoducho vedome zneužívajú systém a možnosti. No mnohí občania tak
konajú z nevedomosti, lebo sa nad tým
nezamýšľali alebo to nepotrebovali riešiť,
až do doby, keď si chceli upraviť vlastné
bývanie či nebytový priestor, napríklad
pivnicu, garáž či dielňu. Ako nakladať
a postupovať pri likvidácii tohto druhu
odpadu je však presne určené a popísané
vo VZN mesta Svit č. 7/2016.
l Zber drobných stavebných odpadov
(DSO) pre fyzické osoby sa uskutočňuje
formou množstvového zberu. Sadzba
poplatku za množstvový zber DSO je
stanovená Mestom Svit (správca dane).

nachádzajúcich sa v častiach mesta, kde
je vydaný zákaz požívania alkoholických
nápojov. V prípade porušenia ustanovení nariadenia je možné uložiť pokutu vo
výške 33,- eur.
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Svit vzdal v septembri hold

Janovi Antonínovi Baťovi

polytechnická J. A. Baťu“. Tejto výnimočnej udalosti sa zúčastnil aj čestný hosť
- vnuk Jana Antonína Baťu - John Nash
Baťa, žijúci v Spojených štátoch amerických. Pozvanie prijal aj bývalý prezident
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič,
predseda Prešovského samosprávneho
kraja, zástupcovia firiem pôsobiacich
v meste a ďalší hostia.

Baťov vnuk navštívil aj
strednú školu a zasadil strom

Počas uplynulého mesiaca boli takmer všetky podujatia venované
zakladateľovi nášho mesta. Pripomenuli sme si nielen 120. výročie
jeho narodenia, ale aj 80 rokov existencie stredného odborného
vzdelávania v meste. O jeho vznik v meste sa Baťa tiež pričinil.
Vyvrcholením osláv týchto výročí bola
slávnostná akadémia, na ktorej bol Strednej odbornej škole vo Svite udelený nový
čestný názov. Od štvrtka 13. septembra
tak už škola oficiálne nesie vo svojom názve meno Jana Antonína Baťu.
Na prípravách Baťovho týždňa, ktorý
prebiehal od pondelka 10. septembra,
sa podieľala najmä Stredná odborná škola v spolupráci s mestom, ale aj členovia
Klubu absolventov Baťovej školy a Basketbalový klub Iskra Svit. Stredoškoláci
pripravili na 10. a 11. septembra zaujímavé workshopy a prednášky. Pondelok
10. september sa niesol v duchu životného príbehu, diela a práce Jana Antonína
Baťu. Utorok bol venovaný Baťovmu systému vzdelávania a životu študentov vo

vtedajšej Baťovej škole práce. Na ten si
prišli pred súčasných študentov strednej
školy zaspomínať aj absolventi Baťovej
školy práce. Streda bola najmä o interaktívnej hre, v ktorej študenti mohli využiť
poznatky z predošlých dní.
Štvrtok patril slávnostnej akadémii
s názvom „My a dedičstvo Baťovej školy“.
Stredná odborná škola počas nej zažila
historický okamih, nakoľko jej bol slávnostné udelený nový čestný názov. Ten
získala po dvoch rokoch náročných úkonov na základe rozhodnutia Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zároveň bol škole od
1. septembra pridelený aj prívlastok polytechnická. Po novom teda škola nesie
oficiálne meno „Stredná odborná škola

Na slávnostnej akadémii sa zúčastnili aj vzácni hostia
- Jozef Božik, primátor mesta Partizánske, Ivan Gašparovič,
bývalý prezident SR a Milan Majerský, predseda VÚC
ROČNÍK XVII - OKTÓBER 2018

Program slávnostnej akadémie pripravili pedagógovia a študenti strednej
školy. Predstavili scénické pásmo o živote
a prínose J. A. Baťu pre mesto či vzdelávanie vo vyjadreniach pamätníkov, bývalých riaditeľov školy či samotných absolventov Baťovej školy práce.
Akadémiu si nenechali ujsť ani ostatní
členovia Klubu absolventov Baťovej školy práce, ktorí sa presne 13. septembra
v dopoludňajších hodinách stretli pod
vedením jeho predsedu Vladimíra Vlhu,
na svojej 25. výročnej členskej schôdzi.
Ráno pred schôdzou boli spolu s vnukom
J. A. Baťu Johnom Nashom položiť k soche Tomáša Baťu a buste Jana Antonína
Baťu kytice kvetov.
V piatok 14. septembra navštívil John
Nash Baťa s manželkou Strednú odbornú
školu, kde ho privítali okrem riaditeľky
Evy Nebusovej aj ostatní pedagógovia
a študenti. Po prehliadke priestorov školy
spolu symbolicky zasadili mladý strom.
Následne pokračovala vzácna návšteva na
Mestskom úrade, kde Johna Nasha s manželkou prijal primátor Miroslav Škvarek.
Záver týždňa od štvrtka do soboty už
tradične patril každoročnému medzinárodnému basketbalovému turnaju, v ktorom sa súťažilo o Baťov pohár. Tento rok
okrem domácej Iskry pricestovali o pohár
zabojovať aj ďalšie tri tímy, a to chorvátsky tím KK Škrljevo, BK Inter Bratislava
a BK Olomoucko. Baťov pohár si po troch
dňoch skvelých zápasov odniesol BK Inter Bratislava.			
Lenka Faixová

Vnuk Jana Antonína Baťu - John Nash Baťa
s manželkou na návšteve Mestského úradu
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Jesenný beh Svitom
bol skvelým dňom
V stredu 25. septembra ožilo mesto Svit športom. Pred
Základnou školou Komenského odštartovali už po štvrtý krát
preteky Jesenného behu Svitom.
Pokračujeme v našej tradícii organizovaním tohto behu, s cieľom motivovať
naše deti k aktívnej účasti na športových
podujatiach. Zároveň sa týmto pretekom
zapájame do Európskeho týždňa športu
pod hlavičkou #BeActive, ktorý vyhlasuje Národné športové centrum od 23. do
30. septembra. Aj napriek už chladnému
jesennému počasiu, zabehať si prišlo
takmer 300 štartujúcich v 9 kategóriách.
Pretekári zo základných škôl zo Svitu, Štr-

by, Vikartoviec, Hranovnice, ale aj naši
najmladší škôlkari si zmerali sily v behu
na tratiach od 300 až po 1200m po uliciach mesta. Diplom a medaila sa ušla len
tým najlepším, ale zvíťazili všetci, ktorí
prišli a urobili niečo pre svoje zdravie.
Ďakujeme všetkým - organizátorom,
trénerom, pretekárom, rozhodcom, fotografom, polícií aj všetkým divákom. Tešíme sa opäť o rok.
MD, foto: Dominika Bodyová

Vo FALKE pokračujú v tradícii
vzdelávania podľa J. A. Baťu
„Učitelia, vychovávatelia i majstri nás naučili poctivo pracovať, chovať úctu jedného k druhému
bez ohľadu na postavenie alebo vieru. My sme sa museli sústavne vzdelávať a popritom sme
pracovali vo fabrike,“ zaspomínal pán Vlha, ktorý sa vyučil v Baťovej škole ako sústružník.
Vo FALKE Slovakia sa rozhodli pokračovať v odkaze J. A.
Baťu a už 10. septembra 2018, v spolupráci so SOŠ polytechnickou J. A. Baťu, spustili v školskom roku 2018/2019 duálne
vzdelávanie. V odboroch Pletiar/Pletiarka a Mechanik privítali
12 žiakov, ktorí sa popri teoretickom vzdelávaní v škole pripravujú na svoje povolanie priamo na budúcom pracovisku
vo FALKE. Ochrannú ruku nad nimi držia inštruktori z radov
zamestnancov spoločnosti, ktorí im odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti. Tento spôsob výučby si pochvaľujú aj
samotní žiaci, ktorí okrem teoretických vedomostí získavajú
aj praktické zručnosti a tí najlepší po skončení štúdia aj prácu.
Samozrejmosťou je aj podnikové štipendium, pracovný odev,
preplácanie dopravy a stravy, ktoré finančne odľahčí peňaženky rodičov a žiakov učí rozumne hospodáriť. Počas prvého
dňa na pracovisku sa žiaci oboznámili s výrobou, spoznali inštruktorov a deň ukončili slávnostným obedom s generálnym
manažérom spoločnosti Tinom Schüttem.
IM, foto: FALKE Slovakia

6

INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Rok 2018 je Európskou úniou
označený ako „Rok multimodality“. Cieľom tejto kampane
je podporiť myšlienku výberu
rôznych druhov dopravy do rôznych mestských oblastí.
V našej materskej škole sme sa zapojili
do tejto kampane aktivitami presadzujúcimi nemotorizovaný spôsob dopravy.
Tým sme viedli deti a rodičov k vytváraniu povedomia o možnostiach zníženia
znečistenia životného prostredia a súčasne zlepšenia kvality života a zdravia.
V rámci Európskeho týždňa mobility
sme v stredu 19. septembra uskutočnili
s deťmi „Deň na kolieskach“. V tento deň
deti prichádzali do škôlky na bicykloch,
kolobežkách a odrážadlách. Spoločne
sme sa v dopoludňajších hodinách s deťmi na týchto nemotorových prostriedkoch presunuli na dopravné ihrisko ZŠ
Komenského, kde deti jazdili podľa dohodnutých bezpečnostných pravidiel.
Zdokonaľovali si tak svoje jazdné zručnosti a rovnovážne schopnosti jazdou po
pripravených prekážkových dráhach. Zo
spoločnej jazdy mali veľkú radosť.
Vo štvrtok 20. septembra sme s deťmi uskutočnili turistickú vychádzku
ako možnosť pešej dopravy spojenú
s prehliadkou Výstavy ovocia a zeleniny
v Dome kultúry vo Svite. Deti zvládali tu-

Materská škola sa zapojila
do Európskeho týždňa mobility

ristickú chôdzu bez únavy a vyčerpania.
Počasie nám prialo a tak si v našom meste a pri kopci Baba vychutnali posledné
letné lúče slnka.
V piatok 21. septembra sme týždeň
mobility ukončili bežeckou súťažou pod
názvom „Beh za zdravím“, ktorá sa konala
na ihrisku Spojenej školy Mierová. Všetky
deti najstarších a stredných tried zvládli
vysoký štart a s húževnatosťou a nasadením dobehli do cieľa. Preteky sa im veľmi
páčili, lebo na všetkých čakali medaily za
podaný výkon, občerstvenie a pre tých

História predškolskej
výchovy vo Svite - časť III.

najlepších aj diplomy na stupňoch víťazov. Aj beh je jedným zo spôsobov, akým
sa dá rýchlejšie presúvať našim mestom
na kratšie vzdialenosti.
A tak veríme, že čoraz viac občanov
mesta Svit vymení pohodlný, lenivý spôsob prepravy autom, za čistejší a zdraviu
prospešnejší spôsob pešej alebo cyklistickej dopravy našim krásnym mestom.
Ďakujeme obom školám za dobrú spoluprácu pri organizovaní týchto aktivít.
Mgr. A. Hurčalová
foto: archív MŠ
trieda. Celú rekonštrukciu hradilo mesto
Svit zo svojho rozpočtu pod vedením Milana Fecka.
Po prestavbe sa podstatne zmenili
a vylepšili priestory materskej školy. Za
to patrí poďakovanie všetkým tým, ktorí
sa o to pričinili - primátorovi, poslancom,
Rade školy, Rodičovskému združeniu
i celému kolektívu, ktorý v ťažkých podmienkach pri rekonštrukcii zabezpečoval
nerušený a bezpečný chod škôlky.
V školskom roku 2013/2014 bol zvýšený počet zapísaných detí. Preto na základe rozhodnutia primátora mestaRudolfa
Abraháma, bola zriadená ďalšia - VIII. trieda - pre deti od dvoch až troch rokov. Ďakujeme sponzorom - Nadácii Chemosvit,
Baliarňam obchodu Poprad a Pyrobatysu
za podporu. Ďakujeme rodičom detí, ktorí nám tiež v tom čase pomáhali podľa
potreby.

Zmeny k lepšiemu
pokračujú aj dnes
Novodobá história
priniesla rekonštrukcie
Od roku 2005 je riaditeľkou Mária
Zentková a zástupkyňou Zuzana Čunderlíková.
Nastala ťažká práca pre celý kolektív.
ROČNÍK XVII - OKTÓBER 2018

Počas plnej prevádzky sa začala rozsiahla rekonštrukcia. Vymenili sa okná, radiátory, protipožiarne dvere, komplet WC
a umyvárky. Vymaľovali sa triedy a spálne, zateplila budova, výmenili linoleá
v triedach a vo vstupnej hale. Rekonštruovali sa 2 byty v prístavbe, kde je teraz VII.

Zmenili sme systém plánovania
edukačného procesu. Je to v zmysle zavedenia systému projektov ako „Evička nám
ochorela“, „Zdravý úsmev“, „Špinďúra
v Kráľovstve Čistoty“, ktoré úzko korešpondovali s významnými nadštandardnými aktivitami školy - Deň mlieka, Deň
Zeme, Deň matiek, Deň ovocníčkov, Via-
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beh za zdravím, Deň na kolieskach, Deň
mlieka, Športovú olympiádu materských
škôl, projekt Motýlia záhrada a rozlúčka
s predškolákmi.
Úzko spolupracujeme s obidvoma
základnými školami, so SZUŠ Fantázia,
s CVČ, s Mestskou knižnicou, s mestskou
plavárňou aj s Mestskou políciou. Naše
vystúpenia si môžu pozrieť rôzne organizácie v meste pri rôznych príležitostiach.
V októbri 2016 bol vypracovaný projekt na náš školský dvor. Celá rekonštrukcia bola financovaná z rozpočtu mesta
pod záštitou Miroslava Škvareka po
schválení poslancami mestského zastupiteľstva. Deti majú skutočne nádherný
a zároveň multifunkčný školský dvor, ktorý je rozdelený do pracovných, športových a oddychových zón.

Y
K
U
R
Á
BEZ Z
nočná akadémia, Farebný týždeň, MDD,
Denná škola v prírode, predplavecká príprava a rozlúčka predškolákov s MŠ. Spolupracujeme so základnými školami, ZUŠ
aj knižnicou. V spolupráci s CVČ organizujeme aj krúžkovú činnosť - krúžok tanečný, logopedický, výtvarný, anglického
jazyka a na základe rozhodnutia rodičov
máme aj náboženský krúžok.
V októbri 2014 sa začali rekonštrukčné
práce na školskom dvore. Šlo o výmenu
teplovodného potrubia firmou Chemosvit Energochem. Celý školský dvor
bol prebágrovaný. Všade navôkol boli
kopy zeme, vody, neuveriteľný neporiadok a samozrejme blato. Všetky staré pre-
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Kto sa stará o najmenších dnes?
liezky a kolotoče boli zlikvidované, lebo
už nevyhovovali aktuálnym legislatívnym
podmienkam a parametrom. S dobrou
organizáciou a skvelými zamestnancami
sme však všetko zvládli. A to počas plnej
celodennej prevádzky.
Dvor sme postupne zatrávnili, deti sa
hrali s loptami, učili sa skákať cez gumu,
hrali bedminton, detské hry, či kreslili
v altánku.
Učiteľky naďalej študovali a dopĺňali si
vzdelanie. Ukončili kontinuálne vzdelávania, atestácie a vysokoškolské vzdelanie I. a II. stupňa.

Vznikajú nové projekty
a vybavenie pre deti
Zapojili sme sa do projektu Digi škola,
kde sme získali štyri intreaktívne tabule.
Dostali sme počítače s tlačiarňami, postupne sme dokupovali digitálne hračky
a pomôcky ako napríklad hovoriace štipce,
digitálny fotoaparát, digitálna včela BeeBoot, autokorektívne karty a podobne.
Život detí v MŠ je pestrý a bohatý. O to
sa snažia všetci zamestnanci, ktorí svoju
prácu vykonávajú s láskou, zodpovednosťou a obetavosťou.
V máji 2016 boli na Slovensku záplavy.
Nevyhli sa ani našej materskej škole. Budova však bola opravená aj vďaka Bytovému podniku Svit.
Našu prácu sme obohatili o ďalšie aktivity - Deň zdravej čokolády, Deň so starými rodičmi, tvorivé dielne a celoškolské
akadémie v Dome kultúry. Predškoláci
hrajú divadlá pre konškolákov a prvákov ZŠ, organizujeme lyžiarsky výcvik,
Farebný týždeň, Týždeň bádania a pokusov, Týždeň Naša Zem je guľatá a Deň
Zeme, kde učíme deti separovať odpad
v spolupráci s Technickými službami. Tie
nám do priestorov škôlky zabezpečili aj
farebné kontajnery. Ďalej absolvujeme

Od 1. septembra 2017 má materská
škola právnu subjektivitu. Jej elokovaným pracoviskom je MŠ, Školská 21 vo
Svite a pracoviská Školských jedální.
V súčasnosti je to desaťtriedna materská škola, kde je zapísaných 209 detí,
o ktoré sa starajú učiteľky Alena Valášková, Zuzana Firmentová, Mgr. Alžbeta
Hurčalová, Zuzana Čunderlíková, ktorá
je zástupkyňou riaditeľky, Iveta Kleinová,
Eva Surmíková, Bc. Soňa Dalma Szelleyová, Emíla Rišová, Mária Ľachová, Vlasta
Poništová, Bc. Erika Dugasová, Andrea
Ringošová, Edita Mikušová, Mgr. Alena Krajčovičová a Mgr. Eva Svočáková.
V elokovanom pracovisku je zástupkyňou
riaditeľky Mgr. Martina Maličká, učiteľky
sú Mgr. Jana Kováčová, Mária Handzušová, Bc. Jana Bachratá. Vedúcou školskej
jedálne je Justína Sabová, kuchárky sú
Iveta Regecová, Mária Bizoňová, Mária
Gabončíková, Marta Kučerová, Zuzana
Čillíková. Upratovačky sú Katarína Mičianová, Lucia Čižiková, Bc. Jana Enekešová,
Ivana Zelková a Zuzana Štefančíková.
Údržbár je vždy všemajster Ján Mišek
a Miroslav Šuták.
Ďakujem celému skvelému a prácechtivému kolektívu. Ďkujem rodičom za dôveru a spoluprácu a členom Rady školy za
pomoc pri návrhoch a riešení problémov.
Ďakujem tiež primátorovi mesta Miroslavovi Škvarekovi za pomoc a dôveru
a poslancom Mestského zastupiteľstva
za správne rozhodovanie pri odsúhlasení
rozpočtu.
A čo na záver? Škôlke by sa veľmi zišiel
dlhý, môže byť aj starší, stojan na bicykle.
A... A najmä aby sme boli zdraví, kolegiálni k sebe aj ostatným, vytvárali spokojné prostredie pre nám zverené deti.
Ak je spokojný učiteľ, spokojné sú aj deti.

Mária Zentková
ilustračné foto: PK
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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Svitskú varešku si už
po druhýkrát odniesli Parobci
V rámci Podtatranského polmaratónu sa v sobotu 1. septembra
stretli nadšenci varenia gulášu na druhom ročníku Svitskej varešky.
O putovnú varešku súťažilo tento rok celkovo osem družstiev.
Návštevníci však mohli okrem klasických gulášov ochutnať aj trochu
iný, vegetariánsky guláš.
O putovnú Svitskú varešku sa v druhom ročníku rozhodli zabojovať Canadskí pištoľníci pod vedením Jána

Babčáka, minuloročné víťazné družstvo
Parobci s r. v. o. pod vedením Viery Piekelnickej, ale aj chovatelia z Chovateľ-

ZÁHRADKÁRI VYSTAVOVALI
VO SVITE AJ V SPIŠSKEJ BELEJ
Výstava ovocia a zeleniny sa každoročne usporadúva pre vzájomné výmeny skúseností, pomoc, či zistenia, ktoré odrody sú pre našu
podtatranskú oblasť najvhodnejšie na pestovanie.
Škoda, že nám starnú pomológovia
a školenie UZA už neexistuje. Vieme sa čosi
naučiť z internetu, ale priame skúsenosti
v záhradách, či na výstavách sú nenahraditeľné.
Je tu obdobie, kedy každý záhradkár
zhodnocuje svoju celoročnú prácu s príROČNÍK XVII - OKTÓBER 2018

pravou, ale aj boj s prírodou. Tento rok sa
z jari javil konečne prívetivý. Keď začali
pučať stromy, bolo teplo a lietali nám včielky. A po čase bolo nasadené množstvo, po
odkvitnutí, malých plodov. Po trojročnom
oddychovaní pre zlé počasie, stromy tento
rok dali veľkú úrodu. Ten záhradkár, ktorý

skej osady Sibír, ktorých viedol František
Kukuk. Nechýbalo ani družstvo Horal na
čele s Ondrejom Kolačkovským a Klub
seniorov Svit pod vedením Jozefa Kalakaja. Do súťaže sa prihlásil aj kolektív Jaroslava Uhlára z mestskej časti Pod Skalkou pod názvom Commanderos Canada
a družstvo Rodina si zasúťažilo na čele
s Tiborom Andrášom. Vegetariánsky guláš varili dámy z Jogy v dennom živote
pod vedením Evy Kazárovej.
Každé z družstiev si ráno pred súťažou
vyžrebovalo číslo, pod ktorým sa prezentovali jednotlivé tímy počas súťaže a následne si vyžrebovali aj ďalšie číslo, ktoré
po dovarení gulášu umiestnili súťažiaci
na spodnú stranu misky, ktorú predkladalo porote. Hodnotenie tak mohlo byť
objektívne, nakoľko nikto z porotcov
nevedel, ktorému družstvu ktorý guláš
patrí.
Po náročnom hodnotení sa porotcovia zhodli na víťazovi, ktorým sa tak
ako minulý rok, stali súťažiaci z družstva
Parobci s r. v. o. a putovnú Svitskú varešku
si tak odniesli domov už druhýkrát. Cenu
za estetickú stránku pri príprave guláša získali Canadskí pištolníci a špeciálne
boli ocenené aj súťažiace z družstva Joga
v dennom živote za skvelú vegetariánsku
variáciu gulášu. 			
LF
nerobil letný rez a prebierku plodov v jeseni zistil nadúrodu a konáre sa pod ťarchou
plodov lámali.
Tento rok garanciu nad Mestskou výstavou prevzala ZO SZZ Štokava I, v spolupráci
so ZO Breziny, Máj a členkami klubu seniorov Svit, za podpory sponzorov primátora
mesta, starostov okolitých obcí, mestských
podnikateľov a predsedu OV SZZ. Sprievodnými akciami výstavy boli - výstava výkresov žiakov zo ZŠ a MŠ ako aj tombola.
Po príprave a oznamoch sa zapojilo 42
mestských záhradkárov. Boli organizovaní,
ôsmi pridomoví, ale aj dvanásti z okolitých
obcí. Na výstave sa prezentovalo 184 exponátov z toho 102 jabĺk z 39 odrôd. Medzi
zaujímavé bola zaradená Ačokča, (uhorkopaprika), medzi liečivkami Borax lekársky,
ale aj Ginko biloba. V dnešnej dobe už nie
je tak výnimočné pod Tatrami dopestovať
rôzne druhy hrozna, broskyne či marhule.
V ankete bola vyhlásená najkrajšia tekvica Goliáš s váhou 42 kg. Vypestoval ju
záhradkár Jozef Kalakaj. Ocenené boli aj
herbáre, kuchynská zelenina, veľké zemiaky, čierne a biele reďkovky.
Z každej vyhlásenej sprievodnej akcie,
budú vylosovaní ocenení diplomom a cenou od sponzorov. Všetko prezentované
dopestované ovocie a zelenina pokračovala na Podtatranskej výstave v Spišskej Belej
ako sprievodná akcia 16. zemiakárskeho
jarmoku, kde žala tiež úspechy z nadšenia
návštevníkov.
OV ZO SZZ
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
MANŽELSTVO UZATVORILI
Miroslava Diabelková a Ľubomír Mědílek

Čas plynie
ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Dňa 13.10. 2018 sme si pripomenuli už
2. výročie, čo nás navždy opustila
naša drahá mama, starká a prastarká

Dňa 30.10. uplynie 30 rokov od kedy nás
opustil náš drahý otec, starý a prastarý otec

Valent Jaseňák
a dňa 2.12. uplynie 10 rokov, keď sme sa
navždy rozlúčili s našou milovanou mamou,
starou a prastarou mamou

Anna Gavalerová.

Žofiou Jaseňákovou.

Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí ste ju poznali a nezabudli.

V našich srdciach navždy ostanú.

Smútiaca rodina

Vy, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku.

„ŽENY SA SKRÁTKA K MUŽOM NEHODIA“
Som slobodný!!! Kľúčová veta tohto nádherného príbehu troch mužov hľadajúcich zmysel
partnerských vzťahov a ideálneho spôsobu ako v nich zotrvať. „Najlepšie by bolo, keby muži
a ženy žili zvlášť a navštevovali sa len občasne, za odmenu...“ Striedanie pocitov šťastia a
beznádeje „slobodného muža“, na druhej strane lákavý svet lásky a istoty sú hlavnou dilemou mužského sveta.
Treba počítať so všetkým... aj s tým dobrým... a aj s hrozbou, že skončíte „o chlebe s maslom“...
Obsadenie: Dominika Žiaranová, Juraj Loj, Branislav Deák, Martin Mňahončák
Réžia: Alena Lelková

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ÚNIE ŽIEN SLOVENSKA VO SVITE ORGANIZUJE

DETSKÚ BURZU

JESENNÉHO A ZIMNÉHO DETSKÉHO OŠATENIA, ŠPORTOVÝCH POTRIEB A HRAČIEK

KDE: v budove POŠTY (bývalá sporiteľňa)

KEDY: vo štvrtok 18.

10. 2018 od 8.00 - 17.00 hod.
v piatok 19. 10. 2018 od 8.00 - 16.00 hod.
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Sviťan Ján Marton
krstí nový román
Ján Marton sa venuje najmä poézii
a próze. Doposiaľ vydal osem
básnických zbierok a dva romány.
V októbri mu vo vydavateľstve
HLADOHLAS vychádza tretí román
pod názvom SPOD STRIECH.
Príbeh je o partii ľudí a ich uzavretom
priestore, ktorý si veľmi chránia. V ich
skutočných životoch je to ale iné, ako
v skrýšach hermeticky uzavretých tajomstiev. Snažia sa za každú cenu ostať
sami sebou. Životné okolnosti ich ale
vystavia mocnému prúdu vodopádov,
nad ktorými by malo vyjsť slnko. SPOD
STRIECH je román o láske a pravde.
O jedinečnosti a obrovskej túžbe, ktorej sila môže spáliť všetko, na čo siahne. Je o krehkom živote, ktorým sa nechávame unášať ani na plachetnici po
prúde. Je to román, v ktorom sa možno
práve vy budete podobať na hlavných
hrdinov a nájdete v nich samých seba.
Krst románu SPOD STRIECH sa bude
konať 8. novembra 2018 o 18.00 h
v cukrárni Malý princ v Poprade. Natento zaujímavý večer prijali pozvanie
aj vzácni hostia, autorovi priatelia - spisovateľ Pavel HIRAX Baričák a hudobníci Róbert Mikla a Juraj Hnilica. Srdečne
vás pozývame! 		
-red-

Poďakovanie
Dovoľte mi vyjadriť úprimné poďakovanie kolektívu Mestskej polície vo Svite.
Dňa 10.8.2018 mi bol neznámym páchateľom odcudzený bicykel od budovy VÚB
vo Svite. Od začiatku vyšetrovania prejavili zainteresovaní príslušníci MsP veľkú
ochotu pomôcť, ústretovosť a v neposlednom rade profesionalitu. Vďaka ich
pracovnému nasadeniu a vynaloženému
úsiliu bol môj bicykel nájdený, čo by sa
bez ich pomoci nestalo.
Veľká vďaka A.D.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE

V mestskej knižnici
pribudli nové knihy
Milí čitatelia, máme tu jesenné obdobie, keď menej
času trávime vonku a na záhradách. Večery sú dlhšie
a môžete si ich spríjemniť napríklad aj dobrou knihou.
Preto Vám ponúkame niektoré z našich noviniek:
Náučná literatúra pre dospelých

Krásna literatúra pre dospelých

tantmi. Keď sa princezná Elizabeth stane
kráľovnou, celá Európa sa obráti proti
Anglicku. Bystrá a odhodlaná mladá panovníčka založí prvú tajnú službu v krajine, aby sa včas dozvedela o sprisahaniach
a vzburách proti sebe a zámeroch zaútočiť na jej krajinu. Elizabeth sa drží trónu aj
svojich zásad, chránená oddanou skupinkou vynachádzavých špiónov a odvážnych
tajných agentov. No skutočnými nepriateľmi, vtedy aj dnes, nie sú znepriatelené
náboženstvá. Vojna postaví proti sebe ľudí
veriacich v tolerantnosť a kompromisy
a tyranov, ktorí sa bez ohľadu na dôsledky
snažia všetkým nanútiť svoje myšlienky.
Literatúra pre deti

Zora Mintalová Zubercová Ako sme kedysi žili
Kniha je o živote našich starých
a prastarých rodičov. Je to pútavé rozprávanie v slede ročných období a opisuje
život v rôznych regiónoch Slovenska.Približuje to, na čo sa my súčasníci možno
ešte pamätáme, ale i to, na čo sme sa už
našich starkých nestihli opýtať. Ako kedysi
vyzerali mestá, dediny, obydlia? Aké boli
všedné či sviatočné dni našich predkov,
aké práce ľudí zamestnávali okolo domu
i mimo neho, ako trávili voľný čas, ako vyzeralo ich vzdelávanie, oblečenie či hygiena?

Brian Freeman - Nočný vták
Keď niekoľko žien po nevysvetliteľnom
nervovom kolapse spácha samovraždu,
Frost Easton zo sanfranciskej polície má
pred sebou záhadný prípad. Na prvý pohľad
nesúvisiace obete majú jedno spoločné.
Všetky boli pacientkami renomovanej psychiatričky Francescy Steinovej, ktorá pomocou spornej terapie vymazáva pacientom
z pamäti traumatické spomienky. Okrem
Eastona vedie vyšetrovanie na vlastnú päsť
aj sama psychiatrička. Keď obaja začnú
dostávať tajuplné správy od kohosi, kto sa
podpisuje ako Nočný vták, prípad postupne nadobudne osobný charakter a na povrch vyplávajú dávne tajomstvá.

Johannes Hinrich von Borstel Srdcové záležitosti
Publikácia ponúka vedecké poznatky
príťažlivou formou. Kniha vás oboznámi
s najdôležitejším orgánom v našom tele
tým najzábavnejším spôsobom. Dozviete sa, ako by ste sa mali správať k svojmu srdcu, aby ste si ho udržali v dobrej
kondícii a zdravé čo najdlhšie, zistíte, že
zlomené srdce sa nevyskytuje len v románoch, ale že takýto syndróm naozaj
existuje a dočítate sa aj o tom, ako funguje placebo a nocebo efekt.
ROČNÍK XVII - OKTÓBER 2018

Ken Follett - Ohnivý stĺp
Román sa odohráva v jednom z najbúrlivejších a najrevolučnejších období dejín.
Zároveň je to jedno z najvzrušujúcejších
a najambicióznejších Follettových diel.
Poteší jeho dlhodobých priaznivcov a je
dokonalým zoznámením sa s autorom pre
čitateľov, ktorí Folletta dosiaľ nepoznajú.
Píše sa rok 1558 a moc v Anglicku sa
vratko presúva medzi katolíkmi a protes-

Katarína Škorupová –
Anča z pomaranča
Anča s mamou, namrzenou staršou
sestrou Terou a malým bratom sa musí
z mesta presťahovať na ranč k babke. Babka je vraj už stará a slabá, sama na všetko
nestačí a treba jej pomôcť s hospodárstvom a celým rančom. No keď dorazia
na ranč, babka teda vôbec nevyzerá, že
by nevládala, a navyše vyzerá tak trochu
ako bosorka. No babka je v porovnaní
so susedmi nič. Anča má bujnú fantáziu
a rodina je z jej výmyslov občas poriadne
na nervy. Ale zasa je s ňou zábava.

P. M. Schmitt, Ch. Dreller - Kam
chodia kozmonauti na záchod
Odpovede na zákerné otázky zvedavých detí. Kam chodia kozmonauti na záchod? Má stonožka naozaj sto nôh? Prečo
nebolí, keď si dáme ostrihať vlasy? A ako
sa dážď dostane do oblakov? Priznajme
si, že zvedavé otázky našich detí nás niekedy trochu zaskočia a nevieme odpovedať. V tejto rozprávkovej knižke nájdete
mnohé odpovede a budete sa baviť vy aj
vaše deti.			
DŠ
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Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA
Na 40. zasadnutí, dňa 27. 9. 2018, sa
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit zaoberalo problémami požívania alkoholických
nápojov mladistvými a inými rizikovými
skupinami obyvateľstva (napr. bezdomovci) na verejných priestranstvách,
obnovou odborných učení v školách či
rekonštrukciou školskej telocvične.

MsZ vzalo na vedomie
l Správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia uznesení MsZ mesta Svit
l Správu o činnosti Mestskej polície vo
Svite za I. polrok 2018
l Informáciu o hospodárení mesta za
obdobie 1-7/2018

MsZ schválilo
l Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 10/2018 o zákaze požívania
alkoholických nápojov na verejných
priestranstvách na území mesta Svit
l Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice vo Svite
l Zriadenie vecného bremena na časti
pozemku parc. č. 294/179 v k.ú. Svit za
účelom uloženia, údržby a opráv inžinierskych sietí za jednorázovú finančnú
náhradu vo výške 229,45 €
l Zriadenie vecného bremena na časti pozemku parc. č. 205/5 v k.ú. Svit za
účelom uloženia, údržby a opráv inžinierskych sietí za jednorázovú finančnú
náhradu vo výške 200,- €
l Prenájom časti pozemku parc. č. 205/8
o výmere 28,8 m2 - predzáhradka k bytovému domu ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 0,10 €/m2/rok

l Vysporiadanie vlastníctva k pozemkom parc. č. 229/406 o výmere 24 m2
a parc. č. 229/410 o výmere 22 m2 s vlastníkmi bytu v bytovom dome na ul. Kpt.
Nálepku vo Svite v celkovej cene 874,- €
ako prípad hodný osobitného zreteľa
l Obchodnú verejnú súťaž č. 6/2018
na nájom časti nebytového priestoru
o výmere 1 m2 vo vstupnom vestibule
budovy Zdravotného strediska za účelom umiestnenia 1ks automatu na predaj
potravinového tovaru, za nájomné vo
výške minimálne 360 €/1 m2/1 rok
l Rozpočtové opatrenia na úpravu Rozpočtu mesta pre rok 2018 nasledovne:
- na zabezpečenie opravy zametacieho
vozidla vo výške 15 000,- €
- na zabezpečenie spolufinancovania
projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy, Mierová
134, Svit“ vo výške 7 483,- €
- na zabezpečenie spolufinancovania
projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Komenského vo Svite“ vo výške 4 275,- €
- na zabezpečenie spolufinancovania
projektu „Rekonštrukcia telocvične
Spojená škola, Mierová 134, Svit “ vo
výške 14 579,- €
- na financovanie sociálnych služieb neverejných poskytovateľov podľa zákona č. 448/2008 Z.z. vo výške 10 100,- €
- vyčlenenie investičných prostriedkov
za účelom financovania stavebných
úprav sklených výplní v Rehabilitačnom
stredisku vo Svite pre Bytový podnik
Svit vo výške 3 000,- € po rekonštrukcii
technológie plavárne

l Začatie procesu obstarávania zmeny
Územného plánu mesta Svit v lokalite
„Popradská voda“ na pozemkoch parc. č.
727 a 728 k.ú. Svit, za podmienky 100 %
úhrady jednotného príspevku žiadateľom, firmou BZ, spol. s r.o., Tomášikova
50/E, 831 04 Bratislava vo výške 4 000,- €
l Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Centra voľného času Hviezdoslavova 268/32,
059 21 Svit

MsZ súhlasilo
l S prevodom pozemku parc. č. 449/1
o výmere 7411 m2, v k.ú. Svit z vlastníctva
Slovenskej republiky, správca Slovenský
pozemkový fond, na Mesto Svit v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, na základe
protokolu o odovzdaní majetku štátu na
obec. Ide o pozemok, na ktorom je stavba postavená obcou pred rokom 1991
(verejné priestranstvo)

V rámci interpelácií
D. Vojsovičová skonštatovala, že mala
záujem využiť Svitovské noviny pre platenú predvolebnú inzerciu. Rozhodnutím
redakčnej rady, bola informovaná, že nebude táto možnosť kandidátom umožnená. Dôvodom je vraj nedostatok času do
uzávierky a rozsah strán vydania. O uverejnenie inzercie sa zaujímala 5 dní pred
uzávierkou, nepokladá oznámený dôvod
za relevantný. Zamietnutie bolo aj pri
záujme rozposlania sms správ občanom
o pripravovanom predvolebnom stretnutí. Žiada o prehodnotenie rozhodnutia
redakčnej rady. V prípade, ak inzercia
nebude povolená, žiada redakčnú radu
o oznámenie relevantných dôvodov, aby
v tomto rozhodnutí pristupovala aj pri
neuverejňovaní príspevkov, ani fotiek

Podtatranskí Alexandrovci sa predstavili v poľskom Knurówe
Poľské mesto je partnerským mestom
Svitu už viac než osemnásť rokov. Podtatranskí Alexandrovci potešili domácich
v Knurówe svojim vystúpením v auguste.
Stalo sa tak ďaka dlhodobým výborným vzťahom a priateľstvám medzi
mestami a na základe požiadavky Jozefa
Dluhého, bývalého náčelníka Mestskej
polície vo Svite
Jozef Dluhý spolu s Alexandrom Tokárom a Jozefom Kalakajom sa tak stretli so
zástupcami mesta Knurów – Piotrom Surowkom, zástupcom kultúry Krzysztofom
Stryczekom a dohodli termín vystúpenia na
festivale rodiny v Knurowie – Szczyglowicach, aj v kostole v Knurówe v dňoch 18.
a 19. augusta. Súbor zožal za svoje vystúpenie u poľských priateľov úspech, k čomu
prispelo aj to, že popri našich slovenských
piesňach nevynechal ani poľské ľudové či
cirkevné piesne. Najväčším ocenením pre
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Podtatranských Alexandrovcov bol potlesk
v stoji všetkých divákov po poľskej verzii
piesne Hej sokoly.
Družobnému mestu Knurów patrí poďakovanie za prijatie a úspechy a veríme,

že vystúpenia Podtatranských Alexandrovcov budú pokračovať aj v ostatných partnerských mestách za podpory zástupcov
mesta aj v budúcnosti.
Text a foto: Jozef Kalakaj
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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žiadneho kandidáta.
M. Škvarek povedal, že odpoveď bude
písomná, aj keď daná téma, ktorú pani
poslankyňa interpeluje nie je interpeláciou v súlade s Rokovacím poriadkom
MsZ a patrí do bodu Rôzne.
F. Drozd sa opýtal, čo bude ďalej
s reštauráciou a varením obedov v kultúrnom dome.
M. Škvarek odpovedal, že nájomník-majiteľ opustil priestory bez toho,
aby podal výpoveď podľa nájomnej
zmluvy, nechal nedoriešené zmluvné
vzťahy a firmu, na ktorú bola nájomná
zmluva predal. Vzhľadom k tomu, že jeho
konaním vznikli mestu, ale aj Bytovému
podniku škody, zvažujeme ďalšie právne kroky, ako budeme ďalej postupovať
voči konateľovi tejto spoločnosti. Otázkou ďalšieho prevádzkovania reštaurácie
v Dome kultúry sa vedenie mesta zaoberá v spolupráci s vedením Bytového podniku. Predpokladané otvorenie
a prevádzkovanie reštaurácie je v mesiaci
január/február 2019.

V diskusii
F. Drozd informoval o tom, že miešaný
spevácky zbor Laudamus pred týždňom
absolvoval a dôstojne reprezentoval
mesto Svit v partnerskom meste San Lorenzo in Campo. Okrem toho absolvovali
turné po mestách v Taliansku, kde vystúpenia boli hodnotené vysoko pozitívne
a s veľkými ováciami. Poďakoval vedeniu mesta Svit za pomoc pri uskutočnení
návštevy a Petrovi Čapóvi za organizáciu.
M. Škvarek poďakoval zboru Laudamus za reprezentáciu mesta Svit, ale aj
Slovenskej republiky na návšteve v Taliansku. 			
JH, MB

Aj vo Svite máme slnečnicu rekordérku.
Záhradkár Ján Perinaj (Štokava I.) dopestoval
medzi zemiakmi slnečnicu – samosejku, ktorá
dosahuje výšku 3,58 m. Slnečnici nebola venovaná žiadna mimoriadna starostlivosť.
Ján Perinaj
ROČNÍK XVII - OKTÓBER 2018

Aj Sviťania sa zúčastnili kladenia vencov partizánom
Dňa 29. augusta sa za pekného počasia na partizánskej lúke na Podbanskom konal
pietny akt kladenia vencov pri pamätníku partizánov, ktorí padli v SNP. Tejto udalosti
pri príležitosti 74. výročia SNP sa zúčastnili aj občania nášho mesta, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, členovia Absolventov Baťovej školy a Jednoty dôchodcov na Slovensku.
Po oficiálnom programe sa mali naši možnosť stretnúť a porozprávať aj s priamymi
účastníkmi bojov v SNP. Na záver bola zapálená partizánska vatra. Text a foto: Š.H.

Seniori nezaháľajú

Pri zamyslení sa nad uplynulým časom, je hodné konštatovať, že
seniori organizovaní v Jednote dôchodcov spolu s ďalšími seniormi
v meste nezaháľali a aj tento rok využívajú na rôzne aktivity.
Uplynulo pol roka odkedy bol zvolený
výbor Jednoty dôchodcov (JDS) na štvorročné funkčné obdobie a prijaté aktivity
do rôznych oblastí, podľa záujmu seniorov.
Bolo to na hodnotiacej schôdzi Jednoty
dôchodcov 14. marca 2018. K najdôležitejším úlohám Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (ZO JDS) v tomto
roku bolo sfunkčniť komunitnú miestnosť,
ktorá sa vďaka primátorovi mesta Miroslavovi Škvarekovi stala vhodným pracovným
miestom organizácii. Pomocnú ruku podala aj Nadácia Chemosvit na zariadenie
počítačovou technikou, čo výbor ZO JDS
už plne využíva. Je používaná na bežnú
komunikáciu s rôznymi inštitúciami, ale
aj na predkladanie požiadaviek v oblasti
zdravotníctva, Technickým službám na
udržiavanie čistoty v meste a podobne.
Ďalšou novinkou v roku 2018 sa stalo
pokračovanie rozvíjania partnerských
vzťahov s mestom Partizánske. V tomto Baťovom meste sa v júni zúčastnilo
30 športovcov zo Svitu na športovej
olympiáde. Súťažilo tu do 300 seniorov.
V októbri nám návštevu opätuje skupina seniorov z Partizánskeho pri príležitosti osláv Úcty k starším.

Pomáhali mestu, súťažili
a aj sa zabavili
Seniori mesta na jar podali pomocnú
ruku TS a brigádovali na skrášlení miesta
posledného odpočinku – na cintoríne.

Organizovanie Okresných športových
hier seniorov v júni pre viac ako 120 seniorov z okresu Poprad a Kežmarok dalo
zabrať výboru ZO JDS. No potvrdila sa
nám opäť veľmi dobrá spolupráca s primátorom mesta Miroslavom Škvarekom
a Centrom voľného času.
V septembri sa 45 seniorov zúčastnilo
tematického zájazdu na Liptov. Bolo to
malé osvieženie pred končiacim sa letom
a začiatkom temnejších jesenných dní.
Pri aktivitách seniorov zo Svitu zohráva dôležitú úlohu aj aktívna činnosť
Okresnej organizácie JDS v Poprade.
V sobotu 29. septembra sa totiž 30 seniorov (pod vedením predsedu zábavnej
skupiny Svittasenior A. Tokára) zúčastnilo
IV. ročníka Festivalu hudby, spevu a tanca
seniorov v Kežmarku.
Do konca roka nás ešte čaká Okresná
prehliadka poézie a prózy v Poprade, na
ktorej sa 15. novembra tiež zúčastnia seniori zo Svitu.
Z tohto krátkeho pohľadu na činnosť
a aktivity seniorov organizovaných nielen ZO JDS ale i ďalšími organizáciami je
vidieť, že seniori sa nevenujú len sebe, ale
chcú byť prospešní aj mestu Svit. Sú však
aj v očakávaní, že pri dobrej spolupráci
s mestom sa ich život v meste stane krajším a zaujímavejším. A o to seniorom ide.

Mgr. Miroslav Jurčák
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Z denníka Mestskej polície
n 5. septembra v poobedňajších hodinách prijala hliadka Mestskej polície
oznámenie o pohybe muža pri koľajisku
na železničnej stanici. Hliadka po príchode na miesto identifikovala muža, ktorý
nemal pri sebe žiaden doklad totožnosti,
bol dezorientovaný a pomohla mu premiestniť sa do bezpečnej vzdialenosti od
koľajníc. Zároveň bola na miesto privolaná hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru Svit, ktorá vec realizovala.
n 7. septembra v neskorých nočných
hodinách hliadka Mestskej polície pri
bežnej kontrole mesta zaznamenala dopravnú nehodu, pri ktorej sa už nachádzala služba RZP a tiež hliadka dopravnej
polície. Hliadka mestskej polície tu bola
súčinná pri stotožnení zraneného muža,
ktorý spadol pod kolesá taxíka.
n 14. septembra si hliadka pri kontrole
zaparkovaných motorových vozidiel všimla vo dverách jedného z vozidiel zabudnuté kľúče. Hliadka na mieste operatívne
zistila majiteľa auta, vyrozumela ho a ten
si následne motorové vozidlo zabezpečil
a kľúče si vzal.

n 16. septembra sa na útvar Mestskej polície dostavil občan, ktorý našiel mobilný
telefón. Hliadka pátraním zistila majiteľa
tohto mobilného telefónu, kontaktovala
ho a následne telefón osobne odovzdala.
n 18. septembra vo večerných hodinách
privolala hliadku Mestskej polície žena,
ktorá oznámila vylomený zámok na dverách svojho bytu. Hliadka Mestskej polície sa dostavila na miesto spolu s hliadkou Obvodného oddelenia Policajného
zboru (OO PZ) Svit, pričom bolo zistené
vlámanie do bytu neznámym páchateľom. Vec na mieste realizovala hliadka OO
PZ Svit a privolaný technik OR PZ Poprad.
V ostatnom období došlo v meste Svit
a okolí k opakovaným vlámaniam do bytov. Mestská polícia Svit preto upozorňuje občanov a zároveň ponúka niekoľko rád ako prevenciu proti vlámaniu.
• Predmetom záujmu páchateľov krádeží vlámaním sú predovšetkým peniaze a šperky. Preto cennosti a cenné zbierky chráňte, ukladajte ich na
nedostupné miesta, resp. v domácich

trezoroch. Nenechávajte doma vyššie
finančné čiastky.
• Prevencii pred krádežami vlámaním
do bytov a rodinných domov venujte
zvýšenú pozornosť práve v čase, keď
odchádzate na dovolenky. Mať dobré
vzťahy so susedmi je jedným z najlepších spôsobov, ako zabezpečiť svoj byt
či dom. Požiadajte ich, aby venovali pozornosť okoliu vášho bytu, prípadne si
všímali pohyb neznámych podozrivých
osôb a oznámili to polícii.
• V prípade, že odchádzate z domu na
dlhšiu dobu, túto skutočnosť neoznamujte verejne a na sociálnych sieťach.
Informujte iba tých, ktorí majú Vašu
plnú dôveru, zverte im kľúče od domácnosti a požiadajte ich, aby Váš byt
pravidelne navštevovali a aby vyberali
poštovú schránku.
Žiadame občanov, aby venovali zvýšenú pozornosť pohybu cudzích osôb
v mieste svojho bydliska a v prípade
akéhokoľvek pohybu podozrivých osôb
bezodkladne volali políciu na číslo 158
alebo príslušníkov MsP.
Mestská polícia Svit - 24 hodín denne - 0905 636 715 a nezabudnite, ak ste
svedkom protiprávnej činnosti, nahláste ju ihneď.
MsP Svit

Tri tituly pre Samuela Michalka
Leto bolo pre žiakov – atlétov mimoriadne úspešné. Samuel
Michalko prekonal 57 rokov starý rekord v skoku do diaľky.
Darilo sa mu aj v iných atletických disciplínach.

Samuel Michalko a Sára Kicová
s trénerom Ladislavom Potočným
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Už na prvých dôležitých pretekoch na
začiatku letnej atletickej sezóny ukázal
Samuel Michalko, že odhodlanie prekonávať oddielové rekordy neostalo len
pri túžbach a želaniach. Na Skokanskom
turné 13. júla v Banskej Bystrici skočil do
diaľky 631 cm. Tým sa mu podarilo prekonať 57 rokov starý oddielový rekord
starších žiakov, tak ako si zaumienil po
halovej sezóne.
Výborná súťažná forma mu správne vygradovala o 4 dni neskôr, kedy na
Majstrovstvách kraja starších žiakov získal ,,plánované“ tri tituly majstra kraja.
S časom 7,54 s sa stal najrýchlejším šprintérom v behu na 60 m, v skoku do diaľky
zvíťazil výkonom 616 cm a pri chuti porážať súperov ostal aj v behu na 150 m.
V tom dobehol opäť prvý a s časom
17,34 s prekonal vlastný oddielový rekord z minulého roku. Vybojovať si takto
tri víťazstvá kvalitnými výkonmi je skutočne výnimočné. V súťaži sa darilo aj
staršej žiačke Sáre Kicovej. Tá dobehla na
100 m prekážok do cieľa ako druhá a vo
finále najrýchlejších dievčat si vybojovala
bronz za tretie miesto v šprinte na 60 m.

Žiaci bodovali
aj na ďalších pretekoch
Na Majstrovstvách Slovenska dorastu
23. júna v Banskej Bystrici štartoval Samo
v behu na 100 m iba mimo súťaž. Bol si
len otestovať aktuálnu bežeckú formu,
pričom už v rozbehu s časom 11,73 s prekonal 46 ročný oddielový rekord starších
žiakov. V behu na 100 m prekážok príjemne prekvapila dorastenka Alexandra
Bartková. Tá v početnej a silnej konkurencii atlétok postúpila až do finále, kde obsadila celkové ôsme miesto a na súťaži si
vytvorila osobný rekord s časom 15,61 s.
Na 3. kole atletickej ligy dorastu
25. augusta v Košiciach, po kvalitnej letnej bežeckej príprave, nastúpil Samo
v behu na 100 m a s časom 11,58 s si vytvoril nový osobný rekord. Najviac sa ale
rýchlostne ,,vybláznil“ v behu na 200 m,
kde suverénne zvíťazil a so skvelým časom 22,99 s vytvoril nový oddielový rekord starších žiakov. V mesiaci september
sa uskutočnilo vyvrcholenie letnej sezóny pre atlétov na Majstrovstvách Slovenska starších žiakov.
Text a foto: LP
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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Vo Svite sa po roku

takmer každý deň. Som veľmi rád, že
som si v silnej konkurencii vybojoval
prvé miesto,“ skonštatoval lukostrelec
z Liptovského školského lukostreleckého
klubu. Medzi juniormi triumfoval Tomáš
Cáder. „Na majstrovstvá som sa pripravoval celý rok, prvenstvo ma teší,“ pridal
sa strelec z Blue Arrows Viničné.
Športové odvetvie oslavuje jubileum,
a to šesťdesiat rokov. „Plánujeme zorganizovať ďalšie akcie v spolupráci s klubmi, ale aj celoslovenskú súťaž. Veríme,
že sa do nej zapojí čo najviac lukostrelcov,“ uzavrel Vladimír Hurban.
DP, zdroj: poprad.dnes24.sk
foto: Dominika Bodyová

opäť strieľalo

Počas tretieho septembrového víkendu si pod Tatrami zmerali
sily mládežníci na Majstrovstvách Slovenskej republiky mládeže
v terčovej lukostreľbe.
Slovenský šampionát zaznamenal
rekordný počet súťažiacich. Strelci súťažili podľa veku v piatich kategóriách.
Najmenšími boli chrobáci, najstaršími
juniori. Mená najlepších lukostrelcov sú
známe.

Zaznamenali najvyššiu účasť
Usporiadateľom podujatia bol Slovenský lukostrelecký zväz. Majstrovstvá sa
konali vo Svite už druhýkrát. „V porovnaní s minulým rokom sa zmenila účasť,
ktorá bola historicky najvyššou. Počasie
nám prialo, sme šťastní, že sme sa po
roku stretli opäť pod Tatrami,“ prezradil
predseda klubu LK Lukostreľba Svit Karel Havlíček a dodal, že veľká vďaka patrí

Marcele Vargovej a celému tímu, mestu
Svit, technickým službám, štátnej i mestskej polícii a občanom mesta.
Slovenský šampionát bol ukončením
sezóny. „Tohtoročné majstrovstvá boli
zaujímavé, po dlhej dobe súťažili juniori
aj kadetky. Konkurencia bola veľká, šampionátu sa zúčastnili aj tí, ktorí nás reprezentovali napríklad na majstrovstvách
Európy,“ vysvetlil predseda slovenského
lukostreleckého zväzu Vladimír Hurban.

Ocenili najlepších a oslavujú
Po napínavých súbojoch boli v každej kategórii ocenení najlepší lukostrelci. Andrej Majerík si vybojoval prvé
miesto v kategórii kadetov. „Trénujem

Joga vdýchla život železničnej stanici
Joga spája ľudí aj na miestach dávno zabudnutých. Indoo studio sa teší, že na pár hodín
vrátilo život do vestibulu železničnej stanice, ktorá už roky nie je funkčná.Ale napriek tomu
má veľkú energiu a výnimočnú akustiku. 					
VŠ
ROČNÍK XVII - OKTÓBER 2018

Majstrovstvá Európy

Spartan Race 2018
V poradí už piate Majstrovstvá Európy
Spartan Race sa tento rok konali 7. júla vo
francúzskom lyžiarskom stredisku Morzine. Na tieto majstrovstvá sa už v zime
kvalifikovala Gabriela Potočná v kategórii
Age ženy 40 - 49 rokov. Nakoľko sa jedná o vrcholné športové podujatie, kde
je potrebné byť nielen skvele fyzicky, ale
aj mentálne pripravený, absolvovala náročnú a komplexnú tréningovú prípravu.
Aby sa čo najlepšie vyrovnala s nástrahami a obtiažnosťou trate. Tá bola dlhá
21 km s prevýšením až 1800 m, pričom
sa bežalo na vrchol Pointe de Nyon do
výšky 2019 m. Gabriela dobehla do cieľa
s časom 5 hodín a 19 minút. Obsadila
tak vo svojej kategórii, kde štartovalo
43 žien, z toho dve zo Slovenska, pekné
10. miesto. Výborne pripravené preteky,
náročná trať, nádherné slnečné počasie
a hlavne tá správna sparťanská súťažná
atmosféra umocnila spokojnosť s umiestnením aj získanými športovými zážitkami
z týchto majstrovstiev. 		
LP
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Cyklisti z Energie Svit majú
za sebou medailové leto

Cyklistická sezóna sa pomaly blíži ku koncu a my máme za
sebou veľmi úspešné a náročné mesiace. Čaká nás ešte mesiac driny
o popredné priečky na celkových hodnoteniach súťaží.
V polovici júla sme sa zúčastnili extrémnych pretekov v Spišskej Novej Vsi
– SPIŠSKÝCH EXTREME, kde najdlhšia trať
má 333 km a vedie po Levočských vrchoch a Slovenskom raji. Počasie si nevyberáme a po väčšine trasy nám pršalo, no
napriek náročným podmienkam si Peter
Benko vybojoval, na trati 333 km, miesto
absolútneho víťaza a do cieľa prišiel po
šestnástich hodinách. „Spolu s Horalom,
na ktorom som zatiaľ nevynechal ani jeden ročník, ide o moje najobľúbenejšie
preteky,“ prezradil. Natália Benková obsa-

rii seniori na 25 km. V kategórii žien na
25 km si bronz doniesla Diana Cetlová.

Nevynechali ani domáci Horal
Samozrejme, že sme nechýbali na tradičných domácich pretekoch a v hojnom
počte (cez 20 pretekárov) sme sa postavili na štart cyklomaratónu Horal. Odniesli
sme si krásne umiestnenia a získali aj titul
Najpomalší tím. Dá sa povedať, že čím
viac ľudí z jedného klubu sa prihlási, tým
je väčšia šanca, že získajú toto ocenenie.
Najpomalším tímom sme každý rok, keďže sme domáci a je nás najviac. Počasie
nám opäť neprialo, ale aj napriek tomu,
sme si vychutnali domácu atmosféru. Juraj Cvaniga – 1. miesto (juniori, 28 km),
Pavol Mucha – 3. miesto (muži, 28 km),
Natália Benková – 3. miesto (juniorky, 43
km), Peter Benko – 1. miesto (muži 40-49
rokov, 78 km). Na Kráľovskom maratóne
v Granč Petrovciach si 3. miesto vybojovala Diana Cetlová v kategórii žien na
50 km. V Novej Dubnici si na najstaršom
cyklomaratóne na Slovensku odniesla
domov zlato, ako absolútna víťazka me-

dila úžasné 3. miesto v kategórii žien na
trati dlhej 111 km. „Pre účasť na týchto
pretekoch som sa rozhodovala niekoľko
mesiacov, ale hlavné slovo padlo deň
pred štartom, “ skonštatovala Natália.
O týždeň neskôr nás čakala dlhá cesta do Stupavy, ktorá však tiež stála za to.
Na trati 42 km si odniesli domov striebro
Diana Cetlová v kategórii žien 19-29 rokov a Natália Benková v kategórii junioriek. Zapretekali sme si aj v náročných
stúpaniach na Donovaloch, kde si Janko
Niedoba vybicykloval 3. miesto v kategó-

dzi ženami na 41 km, Diana Cetlová. V ten
istý deň v neďalekej obci Brezovica, Peter
Benko zvíťazil vo svojej kategórii a Natália Benková obsadila tretiu priečku.
Prvý septembrový deň patril MAJSTROVSTVÁM SLOVENSKA v Jahodnej
(okres Košice), kde si prišli zmerať sily tí
najlepší „bajkeri“ z celého Slovenska. Aj tu
sme zažiarili v klubových farbách na popredných priečkach. Peter Benko zabojoval a skončil na 3. mieste v kategórii mužov 40-49 rokov, rovnako ako jeho dcéra
Natália Benková v kategórii junioriek.
V nasledujúcich týždňoch nás čaká zavŕšenie sezóny a posledné boje o celkové
umiestnenia, o ktorých budeme ešte informovať.
Diana Cetlová
foto: archív Ck Energia Svit
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