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80 vania vo Svite
vzdelá
Jan Antonín Baťa
so synom Janom Tomášom

Po zábavných letných
táboroch prichádza s novou
ponukou voľnočasových
aktivít a krúžkov

Technické služby mesta Svit
chystajú pouličný zber
papiera aj nadrozmerného
odpadu
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Škoda Horal
MTB Maratón
Potvrdil vysokú kvalitu
a stovky pretekárov
neodradilo ani nepriaznivé
počasie
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ZO ŽIVOTA V MESTE

Plaváreň dostala druhú šancu
Voda je vo všeobecnosti neodmysliteľnou súčasťou nášho života.
Okrem iných dôležitých aspektov ju možno využiť aj na rehabilitáciu alebo zlepšenie kondície. Už len samotný pobyt vo vode prináša
ľudskému telu významný prospech.
Prečo bola plaváreň
Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo
mimo prevádzky?
bola mestská plaváreň vždy obľúbeným
miestom oddychu nielen pre obyvateľov
mesta, ale aj blízkeho okolia. Z dôvodu
rekonštrukcie technologických zariadení
upravujúcich kvalitu vody bola od začiatku mája zatvorená. Od 13. júla je však
opäť pre verejnosť otvorená.
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Plaváreň bola spustená do prevádzky
v roku 1982 a za tento čas nedošlo k realizácii žiadnej rozsiahlejšej rekonštrukcie
ani modernizácie technologickej časti
bazénu. Počas predošlého obdobia boli
realizované len nutné opravy a údržba

súvisiaca s bežnou prevádzkou. Keďže
v roku 2017 došlo k znefunkčneniu jedného z dvoch veľkoobjemových pieskových filtrov, prevádzka bazénov bola
odvtedy zabezpečovaná len prostredníctvom zálohového filtra.
Technický stav bol natoľko vážny, že
došlo k prederaveniu potrubia, ktoré zabezpečovalo vyrovnávanie tlakových pomerov v rozvode bazénovej vody. Ohrevy vody boli málo účinné a pri výmene ju
bolo potrebné nahrievať tri až štyri dni,
aby sa dosiahla požadovaná teplota. Vyrovnávacia nádrž, bez ktorej nebola možná prevádzka plavárne, bola celá zhrdzavená a bolo potrebné ju vymeniť. Bola
nefunkčná spätná klapka, čím sa zvyšovalo riziko samočinného spustenia bazénovej vody pri vypnutých čerpadlách
a mohlo dôjsť k vytopeniu priestorov.
Na to, aby bola možná prevádzka aspoň dočasne, bola zrealizovaná len nutná oprava. Detský bazén bol doposiaľ
prepojený s plaveckým bazénom a chlórovanie bolo realizované manuálne.
V máji 2018 však došlo k znefunkčneniu činnosti aj druhého veľkoobjemového filtra. Stav plavárne si definitívne
vyžadoval rekonštrukciu a modernizáciu
technologickej časti. Aj napriek všetkým
vykonaným opatreniam zo strany zodpovedných zamestnancov v máji nebolo
možné bazénovú vodu prečistiť a zabez-
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pečiť bezpečnú a hygienicky nezávadnú
prevádzku bazénov. Tak poslanci schválili rekonštrukciu technológie bazénovej
časti plavárne v hodnote 126 tisíc eur.

Nová technológia
je prospešnejšia
Pôvodná technológia úpravy vody
bola spoločná pre plavecký aj detský bazén, čo okrem iného neumožňovalo, aby
bola v bazénoch voda rôznej teploty. Pri
rekonštrukcii boli vytvorené dve úpravne
umožňujúce samostatnú prevádzku každého bazéna. Tiež bol oddelený ohrev
vody, z čoho vyplýva, že každý bazén je
v súčasnosti ohrievaný samostatne.
Každý z bazénov má po rekonštrukcii
aj samostatné meranie parametrov vody
s následnou automatickou chemickou
úpravou. Znamená to, že napríklad chlórovanie sa už nebude robiť manuálne,
ako to bolo doteraz. Prevádzka úpravní je plne automatická, so záznamom
a prenosom dát cez internet. Namiesto
zastaraných veľkoobjemových pieskových filtrov dostala plaváreň nové jedinečné gravitačné filtre, ktoré umožňujú
optimalizovať celú prevádzku. Medzi ich
výhody patrí najmä lepšia kvalita filtrácie
vody, zníženie ceny oproti tlakovým filtrom, menšia spotreba elektrickej energie
či možnosť jednoduchšej kontroly stavu
filtračnej náplne aj počas prevádzky. -red-

Primátor ocenil
príslušníkov
mestskej polície
Mestskí policajti Peter Čech a Pavol Chalúpka si z rúk primátora Miroslava Škvareka prevzali ďakovné listy za promptnú
reakciu pri záchrane dieťaťa z uzamknutého auta na parkovisku. Primátor vyzdvihol najmä spoluprácu s občanmi mesta,
nakoľko mestskú políciu na uvedenú situáciu upozornila náhodne okoloidúca
vnímavá občianka.		
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Milí Sviťania,
v úvode mi dovoľte poďakovať
sa primátorovi mesta Svit, Ing. Miroslavovi Škvarekovi, za možnosť
prezentovať vo Vašich mestských
novinách aj naše mesto Partizánske, ktoré práve v tomto roku oslavuje 80. výročie svojho vzniku a je
považované za najmladšie mesto
1. Československej republiky.
Partizánske a Svit majú veľmi
veľa spoločného, čo určite pramení aj z ich veľmi obdobných
začiatkov, spojených s pôsobením firmy Baťa. Ja osobne považujem Vaše mesto za staršieho

Pár slov primátora
partnerského mesta Partizánske

brata nášho mesta, keďže Svit
začal písať svoju históriu v roku
1934, a o štyri roky neskôr, presne
8. augusta 1938, sa započali práce
na výstavbe Partizánskeho, vtedajších Baťovian. Možno aj preto
mesto Svit prijalo ponuku, čomu
som veľmi rád, a stalo sa v roku
2015 súčasťou Česko-Slovenskej
Baťovej spoločnosti, ktorá má
za cieľ rozvíjať hodnoty batizmu
a československej vzájomnosti.
Mesto Partizánske má v súčasnosti viac ako 22-tisíc obyvateľov
a je bránou do regiónu hornej Nitry. Za svoju osemdesiatročnú existenciu prešlo značným vývojom
a som hrdý, že občania mesta spolu so svojimi blízkymi vytvorili
a neustále vytvárajú hodnoty
a podmienky na to, aby Partizánske bolo moderným, životom pulzujúcim mestom, ktoré má bohatý
spoločenský, kultúrny, športový,
ale i investičný život. V tejto súvislosti nemôžem opomenúť množstvo významných osobností spätých s Partizánskym, ktoré tu žili,
pôsobili alebo sa tu narodili. Svedčí o tom aj veľká plejáda ľudí ocenených mestským zastupiteľstvom
od roku 2011, kedy sme začali tradíciu oceňovania osobností, ktoré prispeli zásadným spôsobom
k rozvoju mesta Partizánske. Dovoľte mi spomenúť azda tých
najvýznamnejších, ktorí sú známi nielen na Slovensku, ale aj za
jeho hranicami. Patria k nim operní speváci - bratia Peter, Miroslav

a Jaroslav Dvorskí, Mário Radačovský, súčasný umelecký šéf Baletu
Národného divadla Brno, Vladimír
Masár, ktorý bol prvým guvernérom Národnej banky Slovenska,
diplomat a politik Miloš Koterec,
bývalý veľvyslanec SR pri OSN, ale
i poprední futbalisti Karol Jokl, Ján
Geleta, či olympijský víťaz v boxe
Ján Zachara a mnohí ďalší.
Za nemenej dôležitý výstavbový kameň modernej a hodnotovej
samosprávy v Partizánskom považujeme históriu, pretože práve
jej poznanie nám dáva nádej, že
zo všetkých minulých chýb sa spoločnosť poučí a na dobré veci nadviaže. V našom meste si to dobre
uvedomujeme možno aj kvôli
jeho názvu Partizánske, ktorý nesie od roku 1949, a to v kontexte
veľkého partizánskeho odbojového hnutia, ktoré sa tu formovalo
počas, ale i po Slovenskom národnom povstaní, a veľkou mierou prispelo k oslobodeniu mesta
v apríli 1945.
V nadväznosti na predchádzajúce riadky by som preto rád vyjadril presvedčenie a želanie, aby
aj v nadchádzajúcich rokoch tvorili Svit a Partizánske partnerskú
dvojicu miest, v ktorých budú žiť
ľudia pokojne v slobode a mieri,
ako i s hrdosťou na svoju národnú, ale i mestskú minulosť.

S úctou

Jozef Božik,

primátor mesta Partizánske
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Blíži sa jubilejná schôdza obnoveného

Klubu absolventov Baťovej školy práce
Práve tento rok si pripomíname
120. výročie narodenia Jana Antonína
Baťu. Človeka ktorý po tragickej smrti nevlastného brata Tomáša Baťu od
roku 1932 riadil Baťovu spoločnosť a na
jeho podnet sa v roku 1934 začalo s výstavbou fabriky i kolónie, ktorá od roku
1946 nesie názov Svit. Za to si zakladateľ mesta Jan Antonín Baťa, zasluhuje
úctu a vďaku všetkých, ktorí žijú v tomto
peknom meste, i tých ktorí pracovali, či
pracujú vo firmách rozvíjajúcich sa na
základoch firmy Baťa.

Život v meste nebýval vždy
na takej úrovni, ako je dnes

Prví absolventi Baťovej školy práce

Výročná členská schôdza je pre členov Klubu absolventov Baťovej školy práce vždy veľkým sviatkom. Schádzajú sa tu absolventi zo všetkých
kútov Slovenska i zo zahraničia, aby si zaspomínali na roky prežité vo
Svite, či už v Baťovej škole práce, v akciovej spoločnosti Baťa Svit, neskôr v Chemosvite, Tatrasvite či vo Výskumnom ústave chemických vlákien. Je veľmi potešujúce sledovať, ako sa tešia, že to čo začali budovať
baťovci funguje, prináša naďalej prácu a prospech ľuďom, ktorí tu žijú.

ČLENOVIA VÝBORU KLUBU ABŠ V JUBILEJNOM ROKU
Zľava: Ján Perinaj, Magda Dvornická, Ján Eštvánik, Františka Kovalčíková, Vladimír
Vlha, Drahomíra Šedivá, Zuzana Gloriková, Vladimír Zentko, Mária Prokopcová (chýba
Ladislav Žukovský)
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Nebolo vždy ideálne žiť vo Svite.
Hlavné produkty, ktoré sa tu dlhé roky
vyrábali - vlákno či fólia, boli vyrábané
na báze viskózy s použitím sírouhlíka,
ktorý okrem škodlivosti aj dosť nepríjemne zapácha. Aj elektráreň spaľovala
nekvalitné uhlie, čo spôsobovalo značnú prašnosť a prinášalo do ovzdušia
ďalšie škodlivé látky. Dnes je mesto Svit
čisté a za to patrí vďaka tým, ktorí firmy
v meste riadia tak, aby boli konkurencie schopné i ekologické a prispievajú
k tomu, aby boli pod Tatrami nielen pekné výhľady, ale aj čisté ovzdušie.
Výbor Klubu absolventov Baťovej
školy práce výrazne podporoval snahu, aby Stredná odborná škola vo Svite
mala v názve - škola Jana Antonína Baťu,
ako pokračovateľka tradícií Baťovej
školy práce a aby aj súčasní absolventi boli na svoju školu tak hrdí, ako boli
a dodnes sú absolventi Baťovej školy
práce. To je odkaz, ktorý každoročne
prinášajú mladým „pôvodní baťovci“
- vzdelávať sa i pracovať zanietene, so
srdcom, udržiavať priateľské vzťahy na
pracoviskách, vzájomne si pomáhať
a radiť, tak ako je to zakotvené v zásadách Klubu absolventov Baťovej školy
práce v jeho začiatkoch.
Prvý klub absolventov Baťovej školy práce bol založený v Zlíne v roku
1933. Vo Svite to bolo v roku 1940. Po
roku 1945 bola činnosť obmedzovaná
a kluby boli nakoniec zrušené. K obnove klubu došlo až po roku 1989. Vo
Svite snaha o obnovenie klubu vyvrcholila na zakladajúcej členskej schôdzi
16. 9. 1994, a teda 13. 9. 2018 sa bude
konať jubilejná 25. Výročná členská
schôdza Klubu vo Svite. Prajeme všetkým účastníkom veľa pekných zážitkov
zo stretnutí s priateľmi.
Vladimír Zentko, foto: Eva Potočná
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poznatky, ktoré získali počas predošlých
dní. Pripravované aktivity budú prebiehať každý deň od 10.45 h v priestoroch
strednej školy.

Stredná škola dostane nový
čestný názov

Čaká nás program s oslavami

Baťovho týždňa
Druhý septembrový týždeň sa bude vo Svite niesť v znamení osláv
120. výročia zakladateľa mesta Svit Jana Antonína Baťu a 80. výročia vzniku odborného vzdelávania vo Svite, ktoré by práve bez jeho
zásluh v meste možno ani neexistovalo.
Na prípravách Baťovho týždňa, ktorý začne v pondelok 10. septembra, sa
podieľa najmä Stredná odborná škola
v spolupráci s mestom, ale aj členovia
Klubu absolventov Baťovej školy a Basketbalový klub Iskra Svit. Stredoškoláci pripravujú na 10. a 11. septembra
zaujímavé workshopy a prednášky, na
ktorých je srdečne vítaná aj široká verej-

nosť. Pondelok, 10. september sa bude
niesť v duchu životného príbehu, diela a práce Jana Antonína Baťu. Utorok,
11. september bude venovaný Baťovmu
systému vzdelávania a životu študentov
vo vtedajšej Baťovej škole práce. Na ten si
prídu zaspomínať aj jej absolventi. Streda, 12. september bude najmä o interaktívnej hre, v ktorej budú môcť žiaci využiť

Oslavy vyvrcholia 13. septembra
v Dome kultúry, kde sa o 14.00 h uskutoční slávnostná akadémia pod názvom
„My a dedičstvo J. A. Baťu“. Stredná
odborná škola zažije historický okamih,
nakoľko jej bude slávnostné udelený
nový čestný názov. Ten získala po dlhotrvajúcich náročných úkonoch na základe
rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky.
Zároveň bol škole pridelený aj prívlastok
„polytechnická“. Po novom bude teda
od 13. septembra 2018 oficiálny názov
„Stredná odborná škola polytechnická
J. A. Baťu“. Tejto výnimočnej udalosti sa
zúčastní aj čestný hosť - vnuk Jana Antonína Baťu, John Nash Baťa, žijúci v Spojených štátoch amerických.
Program slávnostnej akadémie pripravujú pedagógovia a študenti tejto
strednej školy. Pôjde o 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 nenechajú ujsť ani ostatní
členovia Klubu absolventov Baťovej školy práce, ktorí sa presne 13. septembra
v dopoludňajších hodinách stretnú pod
vedením jeho predsedu Vladimíra Vlhu,
na svojej 25. výročnej schôdzi.
Záver týždňa, od štvrtka do nedele
(13. - 15. septembra), bude už tradične
patriť každoročnému medzinárodnému
basketbalovému turnaju, v ktorom sa
bude súťažiť o Baťov pohár.
Lenka Faixová

Slávnostná akadémia pri príležitosti

120. výročia narodenia J. A. Baťu

My a dedičstvo Baťovej školy

13. septembra 2018 o 14:00 hod. v Dome kultúry
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ROZHOVOR
súvisiace s plnením tak širokého pracovného záberu ako má práve táto organizácia. Už v predchádzajúcom období boli
zrealizované rôzne opatrenia ako zmena
spôsobu riadenia, získanie novej techniky, či zníženie počtu zamestnancov, čo
prinieslo aj zníženie nákladov a efektívnejšie poskytovanie služieb pre mesto
i občanov.
l Došlo v období Vášho pôsobenia na
TS k nejakým personálnym zmenám,
resp. plánujete nejaké?
Personálne zmeny som po nástupe do
funkcie robil len minimálne, konkrétne
v dvoch prípadoch. Šancu na nápravu
dávam každému človeku, treba ho len
usmerniť a správne motivovať.

Separovanie odpadu je v dnešnej dobe

veľmi dôležitá vec

Od prvého júna bol do funkcie riaditeľa Technických služieb mesta
Svit vymenovaný Ing. Daniel Čendula. Aké sú jeho plány v tejto
organizácii sa dozviete v rozhovore, ktorý sme pre vás pripravili.
l Pravdepodobne málokto presne vie,
čím sa vlastne Technické služby - TS
mesta Svit zaoberajú. Skúste nám priblížiť hlavné činnosti a úlohy, ktoré spĺňa táto inštitúcia.
Hlavná činnosť TS mesta Svit spočíva
hlavne v odvoze komunálneho odpadu,
starostlivosti o verejnú zeleň a verejné
osvetlenie. Taktiež sem patria pohrebné
a cintorínske služby, či celoročná údržba
cestných komunikácií a chodníkov v meste. S tým súvisia aj ďalšie dopravné služby, starostlivosť o mobiliár (lavičky, koše),
starostlivosť o detské ihriská, likvidácia
čiernych skládok, prenájom veľkokapacitných kontajnerov, odvoz a spracovanie
biologicky rozložiteľného odpadu v kompostárni či odvoz a triedenie separovné-

ho odpadu. TS mesta Svit boli vytvorené
ako príspevková organizácia. Hlavným
zmyslom existencie je, že sú všetky tieto
činnosti pre mesto menej náročné technicky aj finančne. Ak by malo mesto platiť externým firmám, bolo by to omnoho
nevýhodnejšie.
l Aké predstavy ste mali, keď ste v septembri minulého roku poverený riadením TS, vstupovali do tejto organizácie?
Poverenie riadením TS bolo pre mňa
v prvom rade výzvou, ale aj jedinečnou
možnosťou, ako uplatniť skúsenosti z pôsobenia na viacerých riadiacich pozíciách
v stavebnom odvetví doma i v zahraničí.
V podstate pokračujem v snahe zabezpečiť plnenie všetkých úloh ukladaných vedením mesta so zreteľom
na uspokojenie požiadaviek občanov.
l Aké boli Vaše prvé aktivity v tejto novej pracovnej pozícii?
Najprv som sa oboznámil so strojovo-technickým vybavením TS. Snažil som sa spoznávať ľudí
na jednotlivých pracovných pozíciách, ich vzťah
k práci a načúval som ich
kritickým vyjadreniam.
Chcel som zistiť špecifiká a možnosti zlepšenia
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l Občania v meste vnímajú TS najmä
prostredníctvom poriadku v meste,
ktorý súvisí aj so zberom odpadu. Aký
je Váš pohľad na túto oblasť v meste?
Problematika likvidácie odpadu je
rozsiahla, finančne nákladná a aktuálna
téma, najmä v nadväznosti na ochranu
a tvorbu životného prostredia pre súčasníkov i budúce generácie. Riešením
je striktné dodržiavanie celospoločenských pravidiel s dôrazom na aktívny
prístup každého jedinca. A tu vnímam
u časti občanov nášho mesta určité rezervy a miestami dokonca až neochotu spolupracovať a prispôsobiť sa požiadavkám
doby.
l Separovanie odpadu je v súčasnej
dobe veľmi dôležité, avšak ľudia na to
nie vždy berú ohľad. Situácia nie je úplne najlepšia pravdepodobne ani vo Svite. Čo je podľa Vás potrebné, aby separovanie odpadu naozaj fungovalo tak
ako inde vo svete?
Súhlasím. Separovanie odpadu je
v dnešnej dobe veľmi dôležitá vec.
Všeobecne na Slovensku sa začal odpad
separovať veľmi neskoro a staršie generácie neboli k tejto činnosti žiadnym spôsobom vedené. Situácia sa síce postupne
vylepšuje, ale stále sa niekde nájdu jedinci či firmy, ktoré potrebu separácie odpadov jednoducho ignorujú a všetky druhy
odpadov stále miešajú. Práve preto musíme začať každý od seba, zamyslieť sa
a poctivo začať separovať jednotlivé druhy odpadov už vo svojej domácnosti a vychovávať k tomu mladšie generácie. Záleží len na nás, ako
pripravíme planétu pre ďalšie generácie – naše deti. Mesto čakajú veľké výzvy v oblasti separácie odpadov a od
roku 2022 začnú platiť nové pravidlá,
s čím bude spojené aj zvýšenie poplatku za odvoz odpadu na skládku. Keďže
v zmysle zákona občan ako tvorca odpadu musí hradiť náklady na jeho odvoz,
dodatočnú separáciu a uskladnenie na
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ROZHOVOR
skládke vo všeobecnosti neobíde ani zvýšenie poplatku za odpad a je to dokonca
objektívnou nevyhnutnosťou. O koľko
to bude, záleží aj od prístupu každého
z nás...
l Čo môže občan robiť, keď vidí, že
niekto iný vytvára napr. čiernu skládku,
alebo inak nevhodne nakladá s odpadom?
Znepokojuje ma ľahostajnosť niektorých občanov. Bolo by veľmi potešujúce,
keby takéto skládky nevznikali vôbec.
Občania mesta Svit majú možnosť vyviezť veľkoobjemový odpad na Zberný
dvor, poprípade si objednať vývoz odpa-

du na Technických službách mesta Svit
na telefónnom čísle: 052/7756268. Ak je
občan svedkom porušovania VZN o nakladaní s odpadom či vytvárania čiernej
skládky, mal by podať podnet na Mestskú
políciu, ktorá daný prípad prešetrí a zabezpečí v spolupráci s TS nápravu, samozrejme vrátane sankcií vo forme pokuty.
Prečo by to mal slušný občan tolerovať
a doplácať na neseriózne správanie sa
niektorých jedincov?
l Môže obyvateľ mesta kontaktovať TS
s nejakou požiadavkou, prípadne podnetom? Ak áno, ako?
Samozrejme, občania sa môžu a aj sa
pýtajú na akékoľvek otázky. V prípade
potreby ich nasmerujeme ku kompetentnej osobe, k spokojnosti občana, nakoľko
sme len vykonávatelia služieb v meste.
V rámci našich kompetencií sa snažíme
problémy riešiť promptne. Všetky
potrebné telefónne čísla sú dostupné na webovej stránke mesta
Svit. Počas úradných hodín nás
môžu občania navštíviť aj osobne
na 2. poschodí v budove Mestského úradu alebo na zbernom
dvore (za ČS Slovnaft). Za každý
podnet sme občanom vďační, nakoľko je z toho zrejmé, že im nie je
ľahostajné miesto, kde žijú.
l Z čoho máte Vy ako riaditeľ TS v meste najväčšiu radosť
a čo Vás naopak trápi? S akými
ROČNÍK XVII - SEPTEMBER 2018

problémami sa v meste najčastejšie
stretávate?
Najväčšiu radosť mám zo spokojnej
odozvy občanov, ale zároveň si rád vypočujem aj kritiku, ktorá nás každým
krokom posúva bližšie ku skvalitneniu
služieb pre mesto i občanov.
l Je podľa Vás vybavenie TS dopravnými a technickými prostriedkami uspokojivé?
Je pravdou, že v posledných rokoch
došlo k čiastočnej obnove vozového parku, ale v súčasnej dobe ju nepovažujem
za úplne dostačujúcu. Stále máme medzery, autá a stroje, ktoré
máme k dispozícii potrebujú rozsiahlejšie opravy
a tiež by bolo určite potrebné doplniť mechanizmy, ktoré nám k efektívnejšiemu plneniu úloh
chýbajú.
l Prezraďte Sviťanom,
či sa môžu tešiť na nejaké zmeny, ktoré vo svojej
funkcii pripravujete, resp.
aké sú Vaše vízie a plány
pre Technické služby do
najbližšej budúcnosti?
Som vo funkcii necelý rok a za prejavenú dôveru ďakujem najmä primátorovi mesta a poslancom Mestského
zastupiteľstva. Po nástupe do funkcie
som zistil, že práce je tu viac než dosť
a keďže organizácia bola dlhodobo
v červených číslach, na jej ozdravenie je potrebný najmä čas a chuť do
práce. Od roku 2016 sa nám začalo viac dariť, ale zatiaľ je stále na čom
pracovať a čo zlepšovať, aby sme
boli spokojní. Veríme, že v spolupráci
s mestom a hlavne občanmi si budeme
udržiavať čisté mesto a dobré meno.
Tento rok máme v pláne ukončiť rekonštrukciu budovy Zberného dvora, garáží
a pustiť sa do rekonštrukcie Domu smútku. Verím, že nasledujúci rok sa nám podarí zmodernizovať techniku a tým aj
zlepšiť kvalitu služieb pre občanov. LF

Možno ste už aj vy pri prechádzke vo vašom lokálnom parku
postrehli zelenú stanicu ECODOG TOILET. Ak si nie ste
istí a váhate, ako správne ju
použiť, nezúfajte, je to veľmi
jednoduché a intuitívne. Kľúčová je spolupráca medzi vami
a vaším psíkom. Pri najbližšej
prechádzke si neváhajte prísť
obzrieť stanicu aj so psíkom
zblízka. Môžete mu pomôcť
a upútať na ňu pozornosť, prípadne uvoľniť vôdzku, aby ju
preskúmal.
Stanica láka psa inštinktívne vykonať potrebu feromónovou zložkou, no obzvlášť zo
začiatku ho, bude potrebné
v tejto akcii podporiť. Nešetrite
preto pochvalami, pohladením
či motivačnou maškrtou, ako
pred, tak aj po vykonaní potreby. Adaptačný proces môže
u psíka trvať aj rok, preto treba
byť veľmi trpezlivý.
Po vykonaní potreby veľmi
jednoducho zlikvidujete tuhý
exkrement. O moč a zvyšky
exkrementu si nerobte starosti, sú filtrované patentovanou
technológiou a výsledkom je
nezávadná tekutina.

l Dám do prenájmu 3-izbový byt na Štefánikovej ulici vo Svite. Cena dohodou.
Tel. kontakt: 0908056684
l Predám 3-izbový Baťovský domček
v radovej zástavbe na ulici Štúrovej vo
Svite. Pred domom dve parkovacie miesta, za domom záhrada. Č.t. 0915 641 695.
l Pedikúra MediPed ponúka službu
mokrá pedikúra, zarastajúci necht, šponovanie, lakovanie nechtov, protetika nechta. Nájdete ma v priestoroch obchodného centra A1 Svit - oproti Bille, 1. p.,
tel.: 0905 697 134, 0910 426 157.
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
8. novembra 1972 do Bratislavy a na jej
miesto nastúpila Anna Martonová. Kolektív zamestnancov sa začal stabilizovať.
V materskej škole v tom čase pracovali
učiteľky Kleinová, Fábryová, Bednárová,
Hlinková, Godišková, Fridmanová, Rusnáková, Kysucká, Havranová.
Spolupracovali tiež so základnými deväťročnými školami, ĽŠU, zamestnancami Verejnej bezpečnosti, či požiarnikmi.
Pripomínali si Deň československej armády, Mesiac ZČSSP a VOSR, Víťazný február.
Zúčastňovali sa slávnych májových dní,
MDŽ, navštevovali divadlá, kino, múzeum, Roľnícke družstvo Batizovce, organizovali športovo - branný deň, či besedy
s ochranármi prírody. Riaditeľka Elena
Kleinová bola vymenovaná 1. septembra
1987 s kolektívom učiteliek.

Podnikové škôlky boli zrušené

História predškolskej
výchovy vo Svite - časť II.
Učiteľky sa starali aj o svoj odborný
pedagogický rast. Študovali na strednej
pedagogickej škole, navštevovali rôzne
odborné školenia, prevádzali metodické
združenia pre materské školy z okresu,
pracovné porady riaditeliek popradského okresu a vzdelávali sa aj po politickej
línii. Patronátnymi podnikmi boli národné podniky Chemosvit, Tatrasvit, VÚCHV,
Živena a ČSČK.
Od 1. septembra 1966 pôsobila ako
riaditeľka Anna Matisová.
Počas toho obdobia tu pracovali tieto učiteľky: Novotná, Handzušová, Jakocsová, Matľáková - Vargová, Gábrišová,
Čirská, Vargová, Chumchalová, Jambri-
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chová, Vitikačová, Zacharová, Janovová,
Suráková, Rigová, Martonová, Jaroňová,
Čurmová, Uličná, Rákošová, Petrovová,
Solárová a Poliačiková.
Vedúce školskej jedálne boli panie
Gapková, Ľachová, Šiffelová.
O výdatnú stravu sa starali kuchárky
Mikušová, Ulbrichtová, Cvanigová, Skokanová, Talarová, Farkašová, Djurbová,
Karabinová, Štrbková, Hyčíková, Dobiasová.
O čistotu priestorov sa starali pani
upratovačky Vašová, Feriančiková, Poľanská, Klembárová, Kokyová a Mlynská.
Kuričom bol pán Baláž.
Riaditeľka Anna Matisová odišla

V roku 2003 sa v meste Svit zrušili podnikové materské školy, 3-triedna tatrasvitská a 9-triedna chemosvitská.
Zostala len jedna materská škola a veľmi veľa detí. Rodičia situáciu riešili v okolitých obciach a v Poprade. Naša materská
škola sa rozšírila o ďalšie dve triedy. Medzi nové aktivity patrilo vystúpenie detí
v Poprade na oslavu Dňa detí pod Tatrami. Tu sa pravidelne každý rok zúčastňujú deti s učiteľkami Alenou Valáškou
a Alžbetou Hurčalovou. Ich program bol
vždy choreograficky výnimočný. Ďalšími
vydarenými aktivitami boli šarkaniáda,
Challenge day, vystúpenia pre dôchodcov či SČK. Zapájali sa aj do zdravotnej výchovy s protidrogovým programom a usporiadali benefičný koncert
v rímsko - katolíckom kostole.
V roku 2002 odišla riaditeľka Elena
Kleinová do dôchodku a riaditeľkou sa
stala Alžbeta Hurčalová. Pracovali tu učiteľky Kukurová Eva, Valášková Alena, Krejsová Marcela, Mrakičová Jarmila, Lukáčová Oľga, Ľachová Mária, Bujdošová Iveta,
Ringošová Andrea, Krigovská Zuzana, Poništová Vlasta, Čellárová Mária, Milonová
Andrea, Korbová Oľga, Martančíková
Viera, Zentková Mária. Vedúcou školskej
jedálne bola Justína Sabová a kuchárkami Daniela Janíková, Oľga Vasičáková
a Dana Kysacká. Upratovačkami boli Emíla Šerfelová, Anna Koščáková, Katarína
Mičianová, Olina Mlynská a Jozefína Gregušková.
V roku 2003 sa stala riaditeľkou Zuzana Rusnáková. Za jej pôsobenia sa začala
rekonštrukcia nadstavby a strechy materskej školy - teraz je to VI. trieda. Okrem
prebiehajúcich aktivít pribudli ďalšie.
Učiteľky začali robiť aj projekt na medzinárodnej úrovni - Socrates - Comenius I.,
okresnú výstavu LEGO - DACTA a Školu
v prírode vo Vysokých Tatrách.
Mária Zentková
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Leto s Centrom voľného času

Je už dlhoročnou tradíciou, že Centrum voľného času vo Svite organizuje počas leta denné tábory. Nebolo tomu inak ani tentokrát.

Zúčastniť sa môžu deti, ktoré majú už
za sebou materskú školu, až po deti do
veku 14 rokov. Denné tábory majú svoj
zmysel a opodstatnenie. Týmto spôsobom
sa snažíme v CVČ pomáhať zamestnaným
rodičom, ktorí nemôžu celé letné prázdniny ostať doma s deťmi. Pripravujeme pre
deti pestrý program, ktorý je bohatý na zážitky, ale aj nové priateľstvá a skúsenosti.
Deti si tu nájdu nových kamarátov, čo
sa potvrdilo aj toto leto. Počas uplynulých
letných mesiacov sme tu mali aj deti zo
zahraničia. Konkrétne z USA a Anglicka.
Ich rodičia pochádzajú zo Svitu a tak využili naše služby denných táborov na jeden
týždeň, aby sa deti zdokonaľovali v slovenskom jazyku. A naše mali možnosť sa
učiť anglický jazyk. Nebolo vidieť a počuť
žiadnu jazykovú bariéru, čo nás veľmi tešilo, pretože deti sa bavili výborne a bolo
zjavné, že je im fajn.

Druhý táborový týždeň bol viac o tvorivosti, komunikácii v anglickom jazyku
a športe. Prebiehal zväčša vo Svite. Skúsení animátori spolu so zamestnancami
CVČ pripravili program v podobe športových hier v telocvični aj vonku a tvorivých činností ako filcovanie, plstenie

a enkaustika - maľovanie horúcim voskom
na papier. Konečné výrobky si deti s radosťou odniesli domov. Zároveň si v skupinách zábavnou formou opäť precvičili
anglický jazyk. Okrem týchto činností boli
táborníci na výlete vo Važeckej jaskyni a na
Štrbskom Plese. Cestu absolvovali rôznymi
druhmi dopravných prostriedkov, čo bolo
pre deti fascinujúce a možno objavné.
Tretí táborový týždeň bol športovo
- tvorivo - turistický. Pestré činnosti pripravené pre deti, ktoré sme museli prispôsobovať nepriaznivému počasiu, na-

Centrum voľného času vo Svite je školské zariadenie, ktoré sa venuje
mimoškolskej činnosti pre deti a dospelých vo veku od 5 do 30 rokov.
Každoročne ponúka rôzne záujmové útvary (krúžky), ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Aj tento rok Vám prinášame rôzne záujmové
útvary, ale zároveň Vám chceme ponúknuť aj novinky v našej ponuke:
Športové záujmové útvary:
BASKETBAL, FUTBAL, GYMNASTIKA prípravka, LUKOSTREĽBA, ZJAZDOVÉ
LYŽOVANIE, PLÁVANIE (pre rôzne vekové kategórie), HOKEJBAL, TENIS, JUDO
a RYBÁRSKY záujmový útvar

Jazykové záujmové útvary:
Hraj sa s nemčinou v MŠ, Nemčina pre
ZŠ, Nemčina pre dospelých, Anglický
jazyk v MŠ

Kultúrno - umelecké
záujmové útvary:
Farbičky - čarbičky v MŠ, Kreško - kreROČNÍK XVII - SEPTEMBER 2018

Ohlasy sú výborné, uvažuje sa
už o budúcoročnom programe
Deti boli úžasné. Občas sa nám síce zjavil aj nejaký ten škriatok neposlušnosti, ale
s tým sme si poradili. Napriek tomu všetci

Táborníci z Centra voľného času
na výlete vo Važeckej jaskyni

Program bol pestrý a zábavný
Prvý júlový týždeň sa niesol v duchu
prírody. Otvorenie tábora bolo pod vedením zástupkyne Tatranského národného
parku. Deti si vypočuli niečo o základoch
slušného správania sa v prírode. Zároveň
boli informované o základných turistických značkách. To všetko bolo pre nich
iste prínosné, pretože sa im to určite zišlo
nielen počas ďalších dní v tábore, ale aj
v bežnom živote. Počas nasledujúcich
dní deti absolvovali výlety do Tatranskej Lomnice, Družstevnej pri Hornáde
a do Botanickej záhrady v Košiciach.

priek tomu dopadli na výbornú. Úsmev
a spokojnosť detí hovorila za všetko. Počas
týždňa sme navštívili 2 hrady - Kežmarský
a v Starej Ľubovni, Legovňu v Poprade,
netradičné pivničky a miestnygáter v Liptovskej Tepličke. Tábor sme zakončili športovo - tvorivým dňom vo Svite.

atívny školák, Mládežnícky parlament,
Bubenícky - brazílske bubny a perkusie
(dospelí do 30 rokov)

Pracovno - technické
záujmové útvary:
PLASTIKOVÍ MODELÁRI, POČÍTAČOVÁ
GRAFIKA, ELEKTROTECHNICKÝ

Príležitostné neformálne aktivity:
Detské centrum „Gombíček“ - ponúka
mamičkám s deťmi na MD rôzne tvorivé
aktivity, podľa vlastného výberu. Ďalej
je tu aj možnosť cvičenia rodičov spolu
s malým dieťaťom (pod odborným vedením v telocvični CVČ)

odchádzali z denného tábora plní zážitkov
a so šťastným úsmevom na tvári.
Už teraz sa tešíme na budúci rok a leto
2019. Uvažujeme aj o pobytovom tábore
prostredníctvom CVČ vo Svite a stále sa
budeme snažiť deťom pripravovať čoraz
zaujímavejšie a pestré aktivity, aby odchádzali šťastné a mali na čo spomínať.
Zároveň chceme poďakovať všetkým
rodičom aj záujemcom o tábory, pod vedením Centra voľného času vo Svite, za ich
prejavenú dôveru.
CVČ SVIT

NOVINKY !
Gymnastika pre staršie deti, Mladý
filatelista (výmena a zber poštových
známok), Dámsky klub - prepojenie generácií a spoločné tvorenie mám, starých mám, ich detí a vnúčat, Turisticko
- orientačný záujmový útvar, Tvorivý
čitateľ (klub tvorivého čítania a písania)
pre 1. a 2. stupeň ZŠ
Ponuka na záujmové útvary na šk. rok
2018/2019, aj prihlášky do CVČ budú
umiestnené od 3. 9. 2018 v miestnych
MŠ a ZŠ vo Svite, alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne v kancelárii CVČ vo Svite v priestoroch MsÚ vo Svite.
Zároveň budú zverejnené aj na stránke CVČ Svit – www.cvc.svit.sk
Bližšie informácie na tel. čísle 052/ 77
56 164, 052/78 75 133, 0905 511 980
Tešíme sa na Váš záujem o činnosti
v Centre voľného času vo Svite.
CVČ SVIT
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ZO ŽIVOTA V MESTE
grafov z fotoklubu FOTO 9 – Tatarčiaka,
Novoroľníkovej, Nowaka, Bendika, Slebodovej, Plučinského a Salzmanna. Zároveň
by sme chceli všetkých pozvať v septembri na novú výstavu fotografií rodiny Legutkej pod názvom „Tatranské fragmenty
– odkaz generáciám“.

Knižná búdka na novom mieste

Aké boli
letné prázdniny v knižnici?
Knižnica nebola ani počas letných prázdnin zatvorená a prázdna.
Žila spoločným čítaním, hrami, ručnými prácami, ale aj výstavami.
Pre detských návštevníkov sme tak
ako po minulé roky pripravili prázdninové dopoludnia. V určených dňoch sme si
spoločne čítali a predstavovali zaujímavé knihy, hrali spoločenské hry, vytvárali
skladačky z papiera, kreslili a maľovali. Na
poslednom stretnutí deti nakreslili svoje
zážitky z prázdnin a vytvorili tak jeden
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veľký spoločný plagát, ktorý bude vystavený v knižnici.

Vystavoval Peter Adamec
Vo výstavnej sieni bola pre návštevníkov v mesiaci júl pripravená výstava
malieb a kresieb Sviťana Petra Adamca.
V auguste to bol výber z tvorby foto-

Nezisková organizácia Pro Meliori
v roku 2014 osadila vo Svite, v parku na
Námestí J. A. Baťu knižnú búdku. Po dohode s riaditeľom neziskovej organizácie
Michalom Machalom prevzala patronát
nad knižnou búdkou Mestská knižnica.
Jej pracovníčky búdku dopĺňajú knihami
a kontrolujú jej vzhľad i využitie. Pravidlá
využívania knižnej búdky sú nasledovné:
knihu si požičaj, po prečítaní ju vráť späť,
prípadne si ju nechaj a namiesto nej prines inú knihu. Bohužiaľ, v poslednom období búdka neplnila svoju funkciu, pretože bola poškodzovaná a každú chvíľu
prázdna – knihy sa „strácali“. Preto sme sa
rozhodli búdku presťahovať. Momentálne ju nájdete na západnej strane parku,
pri chodníku oproti vchodu do mestskej
polície. Knižná búdka je na tomto mieste monitorovaná kamerovým systémom
a tak veríme, že všetci milovníci kníh ju
nájdu nepoškodenú, plnú kníh a bude
tak plniť svoj účel a robiť radosť všetkým
milovníkom kníh a čítania.
Text a foto: Daniela Šipošová
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 31. 8. 2018 uplynulo 5 rokov
od kedy nás navždy opustil otec, starý
a prastarý otec

Imrich Valášek

a rok, keď sme sa navždy rozlúčili
s našou drahou mamkou, starou
a prastarou mamou

Máriou Valáškovou.

V našich srdciach navždy ostanú. Vy, ktorí
ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Deti s rodinami

V zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme zrušenie časti
Spoločenskej kroniky. Nakoľko zákon neumožňuje ďalej zverejňovať osobné údaje v doterajšom rozsahu bez predošlého súhlasu dotknutých osôb,
od tohto čísla je rubrika Životné jubileá zrušená. Taktiež nebude možné zo
strany Mesta Svit odosielať občanom pozvánky na uvítanie narodených
detí, ako aj slávnostné prijatie jubilantov. V prípade, že máte záujem
o uverejnenie svojho životného jubilea v novinách, je potrebné oznámiť
to v kancelárii č. 116 na MsÚ Svit a osobne podpísať súhlas so spracovaním
osobných údajov.
Zároveň prosíme všetkých, ktorí majú záujem o slávnostné uvítanie dieťaťa
a slávnostné prijatie jubilantov, aby svoj záujem oznámili osobne na MsÚ v kancelárii č. 118 (PaedDr. Lenka Mačugová - uvítanie detí) a č. 116 (PhDr. Soňa Andrašová - prijatie jubilantov), nakoľko v zmysle uvedeného zákona je potrebný
Váš písomný súhlas o spracovaní osobných údajov na tieto účely.
Termíny obradov v najbližšom období sú: slávnostné prijatie jubilantov
za obdobie narodenia apríl až september sa bude konať: 26. 9. 2018 (je
potrebné sa nahlásiť do 19.9.2018) a 17. 10. 2018 (je potrebné sa nahlásiť
do 10.10.2018).

Len plamienok sviečky a kytičku kvetov Vám
môžeme na hrob dať a v našich srdciach
stále budeme spomínať.
Dňa 23. 3. 2018 uplynulo už 11. výročie
úmrtia našej milovanej mamky a babky

Márie Urbanovej

a dňa 9. 9. 2018 sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia nášho milovaného otca
a dedka

Pavla Urbana.

Za tichú spomienku ďakuje dcéra Majka
s manželom Vaškom a vnučkami
Majkou a Zuzkou.

Čas plynie
ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád,
nemôže zabudnúť.
Dňa 19. 9. 2018 si pripomenieme
už 5. výročie, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a dedko

Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú
viac, ako tí ostatní.
O to ťažšie je naučiť sa bez nich žiť.

Šimon Dluhý.

Dňa 8. augusta uplynul jeden rok od úmrtia
môjho drahého manžela

Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí ste ho poznali a nezabudli.
S láskou smútiaca rodina

Vladimíra Juríka
a 1. októbra bude jeden rok od úmrtia
môjho milovaného syna

Vladimíra Juríka.
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto vás mal
rád, nemôže zabudnúť.
S láskou a úctou stále spomína
manželka a mamka.
Len plamienok sviečky a kytičku kvetov Vám
môžeme na hrob dať a v našich srdciach
stále budeme spomínať.
Dňa 9. 8. 2018 uplynulo už 5. výročie úmrtia
našej milovanej mamky, babky a prababky

Magdalény Kleinovej
a dňa 9. 7. 2018 uplynulo 34. výročie úmrtia
nášho milovaného otca, dedka a pradeda

Dňa 24. 8. 2018 uplynulo 5 rokov,
čo sme sa rozlúčili s naším drahým
manželom, otcom a starým otcom

Michalom Ferjančíkom.
Všetkým, ktorí ste ho poznali,
za tichú spomienku na neho
ďakuje rodina.

Jána Kleina.
Za tichú spomienku ďakuje syn Vašek
s manželkou Majkou a súrodencami.
ROČNÍK XVII - SEPTEMBER 2018
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Z denníka Mestskej polície
n 3. júla hliadka Mestskej polície v súčinnosti s Obvodným oddelením Policajného zboru vo Svite, ktoré prijalo
oznámenie, vykonala asistenciu na ul.
Jilemnického, kde malo dôjsť k partnerským nezhodám v domácnosti. Aby nedošlo k ďalšiemu vyhrocovaniu situácie
a hádkam, mužovi hliadka odporučila
opustiť byt, čo muž vzal na vedomie
a z bytu následne odišiel.
n 4. júla vo večerných hodinách prijala
hliadka Mestskej polície Svit telefonické
oznámenie od občana, ktorý uviedol, že
v ich bytovom dome na 7. poschodí leží
na chodbe muž pod vplyvom alkoholu
a obťažuje obyvateľov. Hliadka po príchode na miesto muža identifikovala
a odporučila mu bytový dom opustiť, čo
muž následne aj urobil.
n 8. júla v nočných hodinách hliadka
Mestskej polície prijala telefonické oznámenie od obyvateľa, ktorý sa sťažoval na
hluk z bytu na ul. P. Jilemnického. Hliadka po príchode na miesto identifikovala
obyvateľa bytu, z ktorého sa hluk šíril
a upozornila na neskorú nočnú hodinu.
Vec bola na mieste vyriešená podľa zákona o priestupkoch.

n 13. júla hliadka Mestskej polície prijala telefonické oznámenie od miestnej
obyvateľky, momentálne žijúcej v Českej
republike, ktorá mala obavu o život svojej
starej mamy, pretože sa s ňou nevedela
skontaktovať. Hliadka preverila osobu
žijúcu na ul. Fraňa Kráľa , kde bolo zistené, že staršia osoba je v poriadku, pričom
si zabudla vziať mobilný telefón do izby,
kde sa väčšinu dňa zdržuje a nepočula
zvonenie. Hliadka následne informovala
vnučku tejto osoby, ktorá zároveň príslušníkom Mestskej polície Svit poďakovala.
n 28. júla v poobedňajších hodinách
zavolala hliadku Mestskej polície predavačka z predajne potravín, že pri budove
predajne leží nejaký muž. Po príchode na
miesto príslušníci MsP muža identifikovali. Následne bolo zistené, že mužovi prišlo
v dôsledku tepla nevoľno a bol dehydrovaný. Hliadka mu poskytla fľašu s vodou
a v súčinnosti s operačným strediskom
záchrannej lekárskej služby bol muž prevezený na ul. Fr. Kráľa na stanicu Lekárskej zdravotnej služby vo Svite.
n 2. augusta prijala hliadka Mestskej polície oznámenie od občana, ktorý nahlásil
štekajúceho psa vo vedľajšom vchode by-

Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov
Štokava I v spolupráci s mestskými ZO SZZ Breziny, Máj,
Štokava II a členmi Klubu dôchodcov vo Svite

Vás pozýva na

MESTSKÚ VÝSTAVU
OVOCIA A ZELENINY

PRÍJEM EXPONÁTOV: 18. 9. 2018 (utorok) do 16.00 hod.
v priestoroch výstavy - každá ZO, prídomový pestovateľ,
si zabezpečí zvoz na zberné miesto.
OVOCIE - MINIMÁLNE TRI EXPONÁTY (neleštené, zachované
stonky, kalich), NADMERNÁ ZELENINA - jeden kus - kapusta,
tekvica a pod. Exponáty označte: názov ovocia - zeleniny,
meno pestovateľa, ZO SZZ.
PO UKONČENÍ MESTSKEJ VÝSTAVY BUDÚ EXPONÁTY ZASLANÉ
NA PODTATRANSKÚ VÝSTAVU V SPIŠSKEJ BELEJ DŇA 22. 9. 2018 (SOBOTA)
PRI PRÍLEŽITOSTI 16. ZEMIAKÁRSKEHO JARMOKU
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n 18. augusta vo večerných hodinách
príslušníci mestskej polície prijali telefonické oznámenie obyvateľa, ktorého
sused hádzal zo 6. poschodia bytového
domu petardy. Hliadka po príchode na
miesto zistila a identifikovala občana,
ktorý sa k činu na mieste priznal. Keďže sa dopustil priestupku podľa zákona
o priestupkoch a tiež porušil VZN mesta Svit č. 9/2016, vec bola vyriešená na
mieste blokovo.
Počas letných mesiacov vykonávali
príslušníci MsP preventívne kontroly na
zisťovanie alkoholu u mladistvých a maloletých v pohostinských zariadeniach na
území mesta Svit. V priebehu akcie nebolo zistené porušenie zákona č. 219/1996
Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
MsP
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pod záštitou primátora Ing. Miroslava Škvareka, MPH,
so sprievodnými akciami pre deti a dospelých žrebovanie a ocenenie anketových lístkov, TOMBOLA
v obradnej sieni Domu kultúry vo Svite (na prízemí) v dňoch:

19. 9. 2018 od 10.00 hod. do 17.00 hod.
20. 9. 2018 od 8.00 hod. do 17.00 hod
21. 9. 2018 od 8.00 hod. do 15.00 hod.

tového domu na ul. Štúrovej. Uviedol, že
majitelia psa nechávajú často doma a ten
celý deň zavýja a šteká. Hliadka po príchode na miesto majiteľa psa požiadala,
aby čím skôr zjednal nápravu, čo vzal na
vedomie. Pri následnej previerke dodržiavania VZN č. 8/2018 hliadka zároveň zistila, že uvedeného psa majiteľ nemá prihláseného v evidencii na Mestskom úrade vo
Svite. Tento priestupok bol vyriešený na
mieste podľa zákona o priestupkoch.
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15. 9. 2018 (sobota)
FUTB

11,30 - Registrácia
12,30 - Otvorenie pretekov
13,00 - 17,00 - Preteky

16. 9. 2018 (nedeľa)
od 8,30 - Eliminácie
14,00 - Vyhodnotenie pretekov
a vyhlásenie výsledkov
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE

Jesenné upratovanie
V septembri 2018 sa uskutoční pouličný zber papiera výmenou za hygienické potreby:
6 kg papiera = 1 ks WC papier
15 kg papiera = 1 bal. kuchynské utierky
1 kg papiera = 1 balíček hygienických vreckoviek

Pristavenie VOK-ov v meste
1. týždeň

24. 9. - 30. 10. 2018

Pouličný výkup papiera - časový rozpis zberu:
ul. SNP, ul. Sládkovičova, ul. Hviezdoslavova,

17. 9. 2018 ul. Fr. Kráľa, ul. Jesenského, ul. I. Krasku,

2. týždeň

1. 10. - 7. 10. 2018

ul. Štúrova č. 94 a pri štadióne, ul. Štefánikova

19. 9. 2018 ul. Kpt. Nálepku, ul. Mierová
ul. Jilemnického, Mladosť, ul. Kukučínova,

21. 9. 2018 ul. Záhradná, ul. Nová
24. 9. 2018 ul. Komenského, ul. Štúrova, ul. 9. mája
26. 9. 2018 mestská časť Pod Skalkou

Obyvatelia budú informovaní letákom s presným dátumom
a časom pristavenia zberového auta, miestnym rozhlasom a na
internetovej stránke Technických služieb a mesta Svit.

3. týždeň

8. 10. - 14. 10. 2018

Výbor Klubu absolventov Baťovej školy práce zorganizoval 13. júla
zájazd do Košíc. Históriu spoznávalo 15 záujemcov. Hlavným bodom
programu bola prehliadka dobového prezidentského vlaku. Ten bol
pri príležitosti stého výročia vzniku ČSR (1918) na dva dni pristavený
na železničnej stanici v Košiciach a bezplatne sprístupnený verejnosti.

ROČNÍK XVII - SEPTEMBER 2018

bývalý DÚ - ul. Hviezdoslavova
sklenárstvo - ul. Jesenského
potraviny Sintra - Lukáč - ul. Mierová
budova polície - ul. Štefánikova
Pod Skalkou - veľký podjazd
Pod Skalkou - malý podjazd
Pod Skalkou - potraviny Jednota
Pod Skalkou - ul. Horská (hore)

Čo tam patrí: objemový odpad - nadrozmerný odpad -starý nábytok, koberce dvere, zárubne, vane, WC misy, umývadlá, a pod.
Čo tam nepatrí: odpad zo záhrad - tráva, lístie, konáre, elektroodpad z domácností, stavebný odpad !!!, odpad s obsahom
škodlivín - farby, riedidlá, ostatný odpad - pneumatiky, šatstvo,
kartónové krabice. 				
ĽM

Baťovci sa stretli
s dejinami v Košiciach

Účastníci zájazdu si s veľkým záujmom prezreli interiéry všetkých piatich
pristavených vozňov. Mimoriadny záujem vzbudil salónny vozeň vyrobený
v roku 1930 v Prahe. Bol určený pre prezidenta T. G. Masaryka pri príležitosti jeho
osemdesiatych narodenín. Vozeň odhalil
precízne a účelovo vyhotovený interiér,
jedálenské servisy a to všetko so zaujímavými dobovými fotografiami. Skutočne

sídlisko „A“- BABA
bývalý motorest - ul. Kpt. Nálepku,
bytovky pri dielni BP - Križiak
potraviny Milk Agro - ul. Mierová

bolo čo obdivovať. Vozeň mohol dosahovať rýchlosť až do 140 km/h a slúžil až do
roku 1968.
Druhou zaujímavosťou bol salónny
vozeň vyrobený v roku 1968 pre prezidenta gen. Ludvíka Svobodu. Aj tento
vozeň mal veľmi zaujímavý interiér s viacerými historickými fotografiami. Vozeň
využíval okrem Ludvíka Svobodu aj ďalší
prezident Gustáv Husák. Zaujímavosťou

je, že tento vozeň ako prvý využil Alexander Dubček na prelome júla a augusta
1968 na ceste do Čiernej nad Tisou, kde
sa uskutočnilo potupné rokovanie československej delegácie s delegáciou Sovietskeho zväzu na čele s jeho prezidentom
Leonidom Brežnevom.
Veľmi zaujímavé boli aj služobný,
osobný a ležadlový vozeň z roku 1931.
Úžasným dojmom zapôsobil parný
rušeň Zelený Anton. Bol vyrobený v Plzni
v roku 1936, je dlhý 25 m a váži neuveriteľných 167 ton. Dosahoval rýchlosť až 110
km/h. Rušeň je majetkom spolku Výhrevňa Vrútky a je plne funkčný. Úžasný bol
pohľad aj do útrob jeho spaľovacej pece
so žeravým kamenným uhlím. Precízne
vypracovaný bol parný funkčný pohon
obrovských ôsmych hnacích kolies. Očarujúci bol aj výhľad z čela rušňa na okolie.

Neobdivovali len vlaky
Následne sme si prezreli Dóm sv. Alžbety, kde sme si v tichosti posedeli a našli
si chvíľu aj nad úvahou nad zmyslom
dnešného unáhleného života človeka.
Taktiež sme vykonali obhliadku Urbanovej zvonice, poškodeného zvona Urban, štátneho divadla, Morového stĺpu
a príjemne sme si oddýchli v parku pri
fontánach a počúvaní zvonkohry.
Obohatení o nové poznanie sme sa
zhodli, že to bol účelný, vydarený a poučný zájazd.		
Ján Perinaj
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ZO ŠPORTU

Joga -

čo je skutočnosť
a čo mýtus?

Joga je o zastavení sa v zhone, pretrvávaní v prítomnosti. Neriešiť budúcnosť
a nevracať sa k minulosti.
Pomocou jogových ásan zbavujeme
telo bolesti, chorôb a posilňujeme ho.
Pomocou meditácií posilňujeme myseľ
a očisťujeme ju od myšlienok, ktoré nás
zaťažujú. Pomocou dýchacích pránajám
(pozn.: pránajáma je kontrola činnosti mysle stiahnutím zmyslových orgánov dovnútra) pomáhame telu spojiť sa
s mysľou a vytvoriť harmóniu.

Jogu môžete teraz vyskúšať aj vy

Počas môjho cestovania v krajinách s rôznymi kultúrami som sa nikdy nestretla so spojitosťou joga a náboženstvo. Po návrate domov na Slovensko
som čoraz častejšie narážala na otázky a hľadala odpovede ohľadom spojenia jogy a náboženstva. Odporujú si, alebo môžu byť vedľa seba v harmónii?
Odpoveď si môže dať každý sám, podľa toho, ako to cíti. Ja však cítim povinnosť
a potrebu vysvetliť, prečo joga nie je nič
hriešne, nič proti vyznaniu akéhokoľvek
náboženstva.
V Argentíne som navštevovala štúdio,
kde vedľa mňa na podložke praktizoval jogu kňaz. Na stenách okrem Krišny
a Budhu visel obraz Ježiša. Všetci sme sa
stretli v jednej miestnosti v pokoji, láske
a keď sme zatvorili oči, každý mal pred sebou toho svojho Boha, ktorý má síce veľa

mien, ale v podstate sa dá povedať, že je
stále ten istý.
Joga pochádza z Indie, kde je hlavným náboženstvom hinduizmus. To však
neznamená, že ľudia, ktorí si osvoja jej
praktizovanie, si majú osvojiť aj nové náboženstvo.
Mantry - texty odriekané ako modlitba, ktoré sa v joge využívajú pre dosiahnutie pokoja mysle, si môžeme zameniť
s recitovaním ruženca alebo inými modlitbami, ktoré sú nám blízke.

Všetci vieme, že je lepšie raz zažiť ako
stokrát počuť. Pri joge to plati tisícnásobne. Srdečne Vás pozývam na zážitok
s jogou - 22. septembra 2018, v posledný
letný deň, sa rozlúčime s letom a oslávime jogu na Železničnej stanici vo Svite.
Železničná stanica vo Svite je architektonický skvost éry Tomáša Baťu, v súčasnosti sa však interiér nevyužíva. Vrátime
tu na chvíľu ruch a život, ktorý bol pre
toto miesto v minulosti príznačný.
Vo vestibule bude pre Vás pripravená
úžasná hodina yin jogy s charizmatickou
lektorkou Deni Ha z Banskej Bystrice a vedené meditácie s Mariánom z Tatranskej
Štrby. Celé podujatie bude sprevádzať
svojou nádhernou hudbou bubnovaním
na handpanoch Ďuri, ktorého domovom
je Praha a exotické Thajsko.
Je to priestor pre nováčikov, ktorí zatiaľ nemajú s jogou skúsenosti, ale aj pre
tých, ktorí si už svoju cestu k joge našli.
Aby svoje skúsenosti zdieľali a podelili sa
o ne s každým, pre koho je joga súčasťou
života.
Podrobné informácie nájdete na FB
stránke Indoo studio alebo na plagátikoch v meste.
S láskou - Namasté
Viera z Indoo studia Svit

Vicemajsterka sveta v naturálnej kulturistike
Športová disciplína zameraná na zlepšovanie svalstva a posilňovanie láka nielen mužov, ale aj ženy. Cvičenie pohltilo i mladú Sviťanku. Bronislava Živčáková (20) sa vo svojom tele necítila najlepšie, a tak začala cvičiť. Neskôr sa hobby stalo jej životným štýlom.
S cvičením začala pred troma rokmi. „Donútila som sa sama, pretože som mala nadváhu. Spočiatku to však bolo len pre vlastnú potrebu. Po roku som sa rozhodla, že
vyskúšam prvú súťaž a vycestovala som do
Prievidze,“ zaspomínala na svoje začiatky.
Doposiaľ sa zúčastnila viacerých menších súťaží v asociácii SSNKF. „V tejto asociácii som súťažila aj na majstrovstvách
sveta, kde som obsadila druhé miesto,“
prezradila. V októbri 2017 začala súťažiť
v asociácii SANK, ktorúzastrešujemedzinárodná federácia INBA. „Tu sa mi podarilo vybojovať si titul majsterky Čiech a Slovenskej
republiky.Súťaž trvá niekoľko hodín, počas
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ktorých sa predvediem v semifinálovom a následne finálovom kole,“ v krátkosti vysvetlila
cestu do finále.

Poctivá práca sa vypláca
Významnú úlohu zohráva nielen cvičenie,
ale i vopred pripravený plán. „Je dôležité
dodržiavať správnu životosprávu a regenerovať. V neposlednom rade, človek
by mal mať jasne stanovený cieľ,“ doplnila
s tým, že aj psychika hrá veľkú rolu. Poctivá
práca jej prináša vytúžené ovocie a úspechy
hovoria za všetko. „Za svoj najväčší úspech
však považujem zisk titulu majsterky Slovenska v dvoch kategóriách,“ uviedla.

Posledný rok trénuje v Nitre. Jej osobným
trénerom je Miloš Šnajdr. Cvičí päť alebo šesťkrát do týždňa. „Počas celého roka dodržiavam trénerom určenú stravu. Tá obsahuje
dostatok živín nielen pre tréningy, ale aj
prácu, školu a osobný život. Raz za čas si
doprajemniečo nezdravé. Je to však len v
prípade, že nemám tesne pred súťažou,“
skonštatovala a doplnila, že obľubuje najmä
palacinky a sladkosti.

Budúcnosť s fitness
Príprava na Majstrovstvá sveta, ktoré
sa konali v Brne, jej priniesla 4. a 5. miesto.
„V ďalšej sezóne už budem súťažiť v inej
asociácii. Čo sa týka blízkej budúcnosti,
tomuto športu by som sa chcela aj naďalej
venovať,“ uzavrela Bronislava Živčáková.
DP
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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krát v histórii pretekov museli cyklisti Kráľovu hoľu vynechať.

Program bol nielen cyklistický,
ale aj zábavný

Upršaný štart kategórie ÍZI

Cyklistický maratón Horal

potvrdil vysokú kvalitu, stovky pretekárov
neodradilo ani nepriaznivé počasie
Počas druhého augustového víkendu hostilo mesto Svit už devätnásty
ročník obľúbeného horského cyklomaratónu Horal. Pod Tatry tak okrem
domácich nadšencov tohto populárneho športu zavítali návštevníci zo
všetkých kútov Slovenska. A nechýbali ani zahraniční účastníci prevažne
z Českej republiky a Poľska, ale i z Maďarska, Ukrajiny, Rakúska, Talianska
či Estónska a Ruska. Preteky si nenechali ujsť ani najmenší cyklisti, ktorí si
zmerali sily na menej náročnej trati v rámci pretekov Horal Junior.
Sobotné preteky patrili najmä cyklistickému maratónu ŠKODA HORAL MTB
MARATÓN, zaradenému do prestížnej
ŠKODA BIKE OPEN TOUR a medzinárodných seriálov so zahraničnou účasťou.
Preteky už tradične ponúkali na výber
päť trás – najdlhšie boli trate KREJZI (134
km) a LEJZI (74 km). Ďalšie trasy o niečo

kratšie, ale rovnako zaujímavé, niesli názov SENZI (43 km) a ÍZI (28 km). Piata trasa DEJZI (17 km) bola určená pre rodinné
tímy. Najväčším lákadlom minuloročnej
majstrovskej trasy KREJZI bol určite vrchol Kráľovej hole. Tento rok však z dôvodu nepriaznivého počasia organizátori
najdlhšiu trať skrátili o 10 km a po prvý-

Trasy previedli 567 zo 670 prihlásených pretekárov a pretekárok tiež územím obcí Šuňava, Vikartovce, Liptovská
Teplička, Šumiac a Telgárt. Víťazstvo z najdlhšej trasy si v mužskej kategórii odniesol Martin Kostelničák (SVK) a spomedzi
žien Zuzana Palúchová (SVK).
Popoludní v areáli Koliby odštartovali
detské preteky Horal Junior. Súťažilo sa
podľa veku v kategóriách Mikro, Mili, Mini,
Mladší žiaci, Starší žiaci a najmladší účastníci si zmerali sily v nesúťažnej kategórii
Baby. Tí najmenší súťažili na odrážadlách
a trojkolkách, starší na bicykloch. Celkovo
sa na tieto preteky prihlásilo 120 detí vo
veku od 3 do 15 rokov. Podujatie sa tešilo
záujmu nielen zo strany detí, ale aj publika.
V programe vystúpila UsmievAnka
so Zvedavkom so svojim pesničkovo animačným programom nielen pre najmenšie deti, ktorý bol plný tanca, hier
a zábavy.
Areál pri Iskra Aréne vo Svite, ktorý bol
dejiskom podujatia vrátane zázemia, štartov a cieľov jednotlivých trás, žil počas soboty aj zábavou a kultúrou. Návštevníkom
z radov športovcov aj publika ponúkol
počas dňa divácky veľmi atraktívnu show
Štefana Pčolu - majstra sveta v cyklotriale, sprievodné aktivity partnerov podujatia, cyklotrenažér, prezentácie produktov
a detské súťaže. Ale samozrejme aj príjemnú atmosféru a v rámci toho večerný koncert slovenského speváka Lukáša
Adamca, víťaza druhého ročníka speváckej súťaže Česko Slovenská Superstar.
Podrobné výsledky a viac informácií
nájdete na stránke www.horal.sk. Fotogalériu z podujatia nájdete aj na facebookovej stránke HORAL. 		
LF
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Davisa. Vítanou a veríme, že aj dobrou posilou je rodák z neďalekej Spišskej Novej Vsi Stanislav Baldovský,“ vyjadril sa ku
skladaní tímu prezident klubu Ján Drobný.
Kolektív Iskry prešiel výrazným omladením, dobrou správou
pre fanúšikov Svitu je, že momentálne je na súpiske až šestica
odchovancov. „Ambíciou je, aby sme vo všetkých zápasoch
dali zo seba všetko. Budeme chcieť vyhrať určite čo najviac
zápasov v sezóne a budem veľmi šťastný, keď sa nám podaria niektoré zápasy, ako boli v poslednej sezóne, kde si ľudia
v niekoľkodňovom predstihu zháňali lístky, aby sa mohli prísť
na zápas pozrieť. Ak toto dosiahneme, že tu bude obrovský
záujem a každý bude vidieť, že tí hráči nechávajú srdce na ihrisku, tak to bude pre nás odmena,“ vyhlásil kouč Svitu.

Tradičný Baťov pohár s kvalitným obsadením

Omladená Iskra

dá opäť šancu odchovancom
Leto pod Tatrami bolo opäť v podaní Iskry Svit v prvom
rade o skladaní tímu a príprave na ďalší ročník v Slovenskej basketbalovej lige. Vedenie klubu nezaháľalo,
s početnými starosťami si poradilo tradične bravúrne
a pred niekoľkými dňami úspešne odštartovalo prípravu na sezónu 2018/2019.
„Medvede“ delilo v sezóne 2017/2018 len niekoľko minút od
zisku ďalšej medaily do svojej bohatej zbierky, ale vo štvrťfinálovej sérii napokon podľahli neskoršiemu finalistovi z Košíc 2:3
na zápasy. Sklamanie z vyradenia prešlo rýchlo, už niekoľko dní
po ukončení ročníka sa začalo s prípravou na ten ďalší. Na trénerskej lavičke zostáva aj naďalej Michal Madzin, ktorý však už
nebude sám. Do pozície asistenta trénera sa podarilo angažovať
bývalého trénera Švédska či Česka Milana Veverku. „Pán tréner
Veverka je neskutočne skúsený tréner, ktorý už preskákal
v trénerskom pôsobení veľa na najvyšších úrovniach. Môže to
byť obrovská škola pre mňa a nás všetkých, ktorí v tréningovom procese budeme toho súčasťou,“ vyjadril sa tréner Iskry
k doplneniu realizačného tímu.
Nemenej dôležitým dielikom do skladačky je tím. Tomu sa
nevyhli tradičné zmeny. Z domácich odchovancov sa podarilo
udržať Martina Bizuba, Mareka Ivana, Tomáša Gajana, Romana Finduru, Borisa Ščavnického a Daniela Kubaského. Spolu
s nimi pokračuje aj Maurizio Galata, minuloročný najužitočnejší hráč základnej časti Saša Avramovič a nesmierne energický
Američan De Andre Davis. Od štvrťfinálového súpera sa podarilo získať reprezentačného krídelníka Stanislava Baldovského
a novými tvárami je tiež americké duo Andrew Guillory a Chris
Wasburn. „Dlhodobou filozofiou nášho klubu je, aby sa v drese Iskry objavovali hráči, ktorí prešli našimi mládežníckymi
výbermi. Toto slovo sa snažíme držať, čoho dôkazom je opäť
väčšia šanca pre našich mladíkov. Veríme, že sa o svoju šancu
pobijú a po palubovke bude pobehovať čo najviac odchovancov Svitu. Samozrejme, musíme myslieť aj na ich rozvoj, preto
sme radi, že sme si udržali Sašu Avramoviča či De Andreho

Po takmer mesiaci tvrdých tréningov, bude možnosť vidieť
nové družstvo Iskry aj v akcii. Aj tento rok bude na programe tradičný Baťov pohár, ktorého sa zúčastnia mimoriadne atraktívne
tímy. Či už je to ambiciózny český celok BK Olomoucko, finalista
Slovenského pohára a bronzový tím zo sezóny 2017/2018 BK
Inter Bratislava alebo chorvátsky zástupca KK Škrljevo. Do Iskra
arény zavíta aj tohtoročný nováčik BKM Lučenec. „Sme radi, že
tradičný Baťov pohár bude v porovnaní s predchádzajúcim
rokom oveľa kvalitnejšie obsadený. Nechýba náš tradičný
súper z ligy Inter Bratislava, z ďalekého Chorvátska pricestuje Škrljevo a vysokými ambíciami sa netají zástupca z českej
najvyššej súťaže Olomoucko. Počas leta sa im podarilo získať
napríklad českého reprezentanta Lukáša Palyzu,“ dodal na záver prezident Svitu.

Program prípravných zápasov Iskry Svit:
1. 9. - BKM Lučenec - Iskra Svit
6. 9. - Basketbal Olomouc (ČR) – Iskra Svit
7. 9. - NH Ostrava (ČR) – Iskra Svit
8. 9. - USBC Raiffeisen Graz (Rak.) – Iskra Svit
13. - 15. 9. - Medzinárodný turnaj vo Svite (Iskra Svit,
BK Inter Bratislava, BK Olomoucko/ČR,
KK Škrljevo/Chor.)
22. 9. - Iskra Svit - BKM Lučenec
27. - 29. 9. - Medzinárodný turnaj v Chorvátsku

Aktuálna súpiska Iskry Svit:
Prišli: Milan Veverka (asistent trénera), Stanislav Baldovský
(KB Košice), Andrew Guillory (Al Safa of Safwa - Saudská Arábia),
Chris Washburn (Texas Christian University - USA)
Zostávajú: Michal Madzin (tréner), Martin Bizub, Marek Ivan,
Tomáš Gajan, Maurizio Galata, Saša Avramovič, De Andre Davis,
Roman Findura, Daniel Kubaský, Boris Ščavnický M. Duchovič
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