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ZO ŽIVOTA V MESTE
Stavebné práce začali intenzívne pokračovať po tom, čo sa vyriešili otázky
odkúpenia bytového domu. Búracie práce sú už ukončené. Boli zlikvidované pôvodné okná, odstránené vnútorné priečky, ktoré tvorili ešte pôvodné betónové
prefabrikáty. Následne došlo k demontáži azbestového obkladu telocvične, ktorá
prešla asanáciou. Vďaka tomu bude možné vybudovať nové parkovacie miesta
pre budúcich obyvateľov nových bytov.
Nebezpečný azbest bol likvidovaný odborníkmi a stavebná suť bude po separácii odvezená na zhodnotenie.

Budova už získava nový šat

Mesto bude koncom roka
prideľovať nové nájomné byty
Na budove starého internátu bývalej Strednej priemyselnej školy
chemickej školy sa opäť začal stavebný ruch. Pri rekonštrukcii na
84-bytovú nájomnú jednotku došlo k výraznému pokroku.
V priebehu minulého roka bola mestským zastupiteľstvom schválená žiadosť
o poskytnutie financií na odkúpenie
nájomnej bytovky. Mesto získalo časť fi-

nančných prostriedkov na odkúpenie bytového domu formou dotácií zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Po vybúraní okenných rámov bolo
potrebné zmenšiť otvory pre nové okná,
dobudovať parapety a vyrezané otvory
podoprieť oceľovými konštrukciami. Na
budove už boli osadené nové okná, okná
s balkónovými dverami a murujú sa aj
nové deliace priečky. V celom objekte boli
tiež demontované výplne dverí, povlakové podlahy a pôvodné rozvody vody,
kanalizácie a elektroinštalácie. V súčasnosti sa už pracuje na nových rozvodoch
vody, elektroinštalácie, vzduchotechniky
a ústredného kúrenia v jednotlivých byAutobus má dĺžku 8,1 m, je nízkopodlažný s pomocnou plošinou pre nastupovanie či vystupovanie, plne klimatizovaný a spĺňa všetky potrebné európske
parametre. Kapacita vozidla je 26 miest
na sedenie a 31 na státie.
„Zaujímavosťou tohto autobusu je
to, že je síce kratší, ale z vnútornej kapacity to neubralo takmer nič oproti
dlhším typom. Zároveň bude schopný
prechádzať aj užšími uličkami, takže
pre mesto Svit je tento model ideálny,“
konštatoval dodávateľ autobusu Marián
Troliga.
V meste je v prevádzke len jeden autobus v rámci mestskej hromadnej dopravy, ktorú si mesto v značnej miere dotuje
z vlastných zdrojov. Ročne ide o sumu
približne 50 000 eur.

Nový autobus v meste odvezie
ľudí po ďalších trasách
Mnoho obyvateľov už malo možnosť vyskúšať najnovší autobus,
ktorý premáva Svitom. Do prevádzky mestskej hromadnej dopravy
pribudlo nové vozidlo, ktoré bolo v pondelok, 28. mája 2018 slávnostne uvedené do prevádzky.
„Vozidlo, ktoré tu fungovalo v posledných rokoch, bolo viac-menej neplnohodnotnou náhradou za mestskú
dopravu, ktorá tu bola predtým. Keďže
už vypovedalo službu, potrebovali sme
nájsť čo najlepšie riešenie. A tak sme
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v rámci obmeny dopravného parku pristúpili k výberu tohto autobusu, ktorý
sa po zvážení všetkých aspektov zdá
byť pre naše mesto najvhodnejší a najlepší,“ uviedol primátor mesta Svit Miroslav Škvarek.

Pravdepodobne sa rozšíri grafikon
Veľkým prínosom nového vozidla je
jeho praktickejšia využiteľnosť v porovnaní s tým pôvodným. Mesto vďaka tomu
pravdepodopne pristúpi aj k rozšíreniu
trás MHD a tak sa možno Sviťania budú
môcť odviezť autobusom aj tam, kde to
doteraz nebolo možné.
„Uvažujeme o tom, že by sme modifikovali trasu tohto autobusu, aby sme
ho využívali v maximálnej miere. Možno by sme spustili od jesene aj nový
grafikon, keďže tento autobus je menší a dokáže sa pohybovať aj v takých
mestských častiach, kam ten starý, dlhší
model nevošiel,“ poznamenal primátor.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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toch. Na stavbe bola tiež položená nová
strešná krytina, vrátane zateplenia strechy. Zo severnej a západnej časti objektu
sa tiež začali práce na zateplení. Došlo
aj k zbúraniu spojovacej chodby medzi
samotnou rekonštruovanou budovou
a susedným objektom bývalej jedálne.
Predpokladaný termín ukončenia
stavby je jeseň 2018. Ak nedôjde k neočakávaným komplikáciám, mesto by
koncom roka mohlo začať s prideľovaním nájomných bytov. „Teší ma, že mesto
pravdepodobne už v závere tohto roku
bude môcť prideliť ďalších 84 bytov. Dva
z nich budú upravené pre imobilných občanov,“ doplnil primátor Miroslav Škvarek.
Bývalý internát však nie je jediným
miestom vo Svite, kde momentálne počuť
stavebný ruch. Pri futbalovom štadióne
začína rásť polyfunkčná bytovka, ktorej
stavbu realizuje súkromný investor. Ide
o bytový dom, ktorý sa skladá z piatich
nadzemných podlaží, pričom priestory na
prízemí budú určené na služby a obchodné činnosti. Súčasťou stavby je aj vybudovanie priľahlých priestorov na ktorých
vzniknú nové parkovacie miesta a zeleň.
Celý priestor vstupu do lokality štadiónu
bude vynovený a esteticky zaujímavý. LF
Ročne sa prepraví v rámci MHD vo
Svite približne 60 000 ľudí. Okrem toho,
že autobus bude ľudí voziť v rámci centrálnej časti mesta a mestskej časti Pod
Skalkou, v určitých prípadoch prepraví
cestujúcich aj do Popradu.
Vzhľad vozidla je tiež netradičný. Na
novom autobuse sú vyobrazené tri významné výročia, ktoré si v tomto roku
mesto pripomína.
Ide najmä o 120. výročie narodenia
Jána Antonína Baťu, ktorý sa významnou
mierou zaslúžil o založenie i rozvoj nášho
mesta. Zároveň je tam aj ďalšie výročie,
a to 80 rokov fungovania odborného
školstva vo Svite.
V tomto období si Svit pripomína aj
70. výročie extraligového basketbalu vo
Svite. “Je to skutočne významná vec.
Vďaka zanieteniu miestnych ľudí sa tu
totiž za posledných 70 rokov nikdy basketbal neprestal hrať, a tým sa môže pochváliť máloktoré mesto na Slovensku,“
uzavrel primátor Škvarek.
-red-

MS SČK vo Svite a NTS Poprad
sa obracia na svojich darcov, občanov
a mládež v meste Svit a okolí s výzvou
pre darovanie krvi v akcii

„KVAPKA PRE MESTO“
ktorá sa uskutoční dňa

21. 6. 2018 od 9.00 do 12.00 hod.
v Centre voľného času v budove MsÚ Svit.
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Pár slov
primátora
Tento článok písala žiačka základnej školy, ktorá mi ho poslala po jednej z návštev siedmakov na Mestskom úrade v rámci
občianskej výchovy. Zaujal ma
natoľko, že som sa rozhodol
podeliť sa s vami o jej pohľad
na školu:

Vitajte na ZŠ Komenského!
Sme „Komenského“ – škola, ktorá vo
Svite stojí už 66 rokov. Prvým riaditeľom
bol Barnabáš Tkáč. Mala rôzne mená II. deväťročná škola, I. osemročná stredná škola, I. deväťročná stredná škola,
I. osemročná stredná škola, I. základná
deväťročná škola, až po rok 1983. Teraz
je z nej Základná škola. V súčasnosti ju
navštevuje asi 500 žiakov, ktorí sa zúčastňujú rôznych olympiád a súťaží. Ako
sme to dokázali?
Určite všetci vieme, že v školstve nie
sú dôležití LEN žiaci, LEN učitelia alebo
LEN riaditeľka. Ak chceme fungovať bez
väčších problémov, musíme spolupracovať. Také krásne slovo – spolupráca.
Ak máme spolupracovať, musí sa
nám do toho chcieť, musíme byť motivovaní. Preto striedame klasické učenie
a učenie hrou. Určite nie sme jediní. Na
našej škole sa často uskutočňujú rôzne podujatia pre mladších i starších. Ja
som sa naposledy zúčastnila aktivity
s názvom „Po stopách Martina Kukučína“, ktorá bola určená siedmakom, ôsmakom a deviatakom. Žiaci boli náhodne pridelení do skupín, v ktorých spolu
navštevovali rôzne stanovištia. Na každom z nich bolo potrebné splniť inú úlohu. Hlavná „ingrediencia“ bola spolupráca. Na konci vyučovania sa zrátali body
a tím, ktorý mal najlepší výsledok, vyhral. Týmto sa žiaci vyhli, pre viacerých
nudnému vyučovaniu, ale sa aj niečo nové naučili. Alebo, len nedávno
bola zorganizovaná akcia pre piatakov
a šiestakov „Rozprávkový deň“. Princíp
bol ten istý. Šlo hlavne o spoluprácu.
Okrem toho sa žiaci našej školy zúčastňujú rôznych súťaží, najmä tých
športových, keďže sme škola v pohybe. Konajú sa olympiády do ktorých
sa zapájajú aj iné školy. Každý rok sa
uskutočňuje lyžiarsky a plavecký výcvik. Cestujeme na rôzne exkurzie nie-

len po Slovensku, ale aj do zahraničia,
napríklad do Osvienčimu, Talianska či
Veľkej Británie. Organizujeme besedy so
zaujímavými a úspešnými ľuďmi, zapájame sa do rôznych projektov a charitatívnych zbierok, dokonca sme prekonali
celoslovenský rekord v hromadnom čistení zubov. Po vyučovaní navštevujeme
školské krúžky alebo chodíme do SZUŠ
Fantázia. Pre veľkých čitateľov tu máme
k dispozícii aj školskú knižnicu. Pre deti
s nejakým problémom tu sídli aj pani
psychologička, ktorá sa nám vždy snaží pomôcť. Zriadili sa aj športové triedy
pre žiakov, ktorí majú športové nadanie.
Pre tých najmenších tu máme školský
klub, kde sa o žiakov starajú pani vychovávateľky a organizuje sa škola v prírode pre I. stupeň. Skrátka, na našej škole
sa toho deje veľmi veľa, takže o zábavu
je postarané.
Prečo hovorím v prvej osobe množného čísla? Lebo sme CELOK – malí žiačikovia, veľkí žiaci, učitelia, ktorí dávajú
všetky sily do toho, aby boli ich študenti
úspešní nielen v škole, ale aj v živote,
a aby sa raz mohli pozrieť na plagát a pochváliť sa – to je môj bývalý žiak; pán zástupca, ktorý zastupuje pani riaditeľku,
a ktorý je taktiež veľmi dôležitý pre školu; a pani riaditeľka, ktorá našu školu riadi – a musím potvrdiť, riadi ju správnym
smerom. Veľká vďaka patrí aj ostatným
zamestnancom, bez nich by to určite
nešlo.
Máme rozdielne úlohy a ciele, ktoré
potrebujeme splniť, ale sme jedna škola. Keď sa všetci spojíme, vieme toho
dokázať viac. Preto je spolupráca veľmi
dôležitá. To nás robí nami. To našu školu
robí našou školou. Sme škola v pohybe, nielen športovo a vedomostne, ale
hýbeme sa hlavne smerom dopredu za
lepšou a úspešnejšou budúcnosťou.
Tímea Erika Tompošová, 7. B
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ktorá prebiehala od 9. do 27. apríla tohto
roku bola uskutočnená v zmysle Vyhlášky
č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu
vody na prírodnom a umelom kúpalisku.
Táto odstávka však nesúvisí so spomínanými poruchami filtrov.

Plaváreň bude podľa odhadov
funkčná už v júli

Plaváreň potrebuje rekonštrukciu,
bude zatvorená do odvolania
Rehabilitačné stredisko – Plaváreň vo Svite bola do prevádzky uvedená v roku 1982. Za čas ktorý uplynul od spustenia do prevádzky,
teda 36 rokov, nebola realizovaná žiadna rozsiahlejšia rekonštrukcia ani modernizácia technologickej časti bazénu.
Jeden z dvoch veľkoobjemových pieskových filtrov je neschopný prevádzky
od roku 2017. Jeho nefunkčnosť spôsobila následok únik piesku do bazénov
a filter tak musel byť celkom odstavený.
Prevádzka bazénov bola toho času zabezpečovaná len pomocou zálohového
pieskového filtra. Žiaľ, aj druhý filter vy-

povedal službu 4. mája tento rok. Napriek
snahám odborníkov, vodu v bazénoch už
nebolo možné prečistiť a zabezpečiť tak
bezpečnú a hygienicky nezávadnú prevádzku plavárne. Z tohto dôvodu bolo
nutné prevádzku plavárne zatvoriť až do
odvolania.
Plánovaná technická odstávka plavárne,

Ak nezmeníme prístup
k odpadu, zaplatíme viac

Za likvidáciu odpadov v meste Svit sú zodpovedné Technické služby
mesta Svit, pričom systém, spôsob zberu, prepravu, zhodnocovanie,
zneškodňovanie a triedenie komunálneho odpadu určuje Mesto
Svit vo Všeobecne záväznom nariadení.
„Čiastočne má na súčasný stav vplyv
strojovo-technické vybavenie Technických služieb mesta. V rámci možností
pracujeme s takou technikou, akou disponujeme, vzhľadom k tomu, že požičanie či prenájom ďalších špeciálnych
vozidiel a strojov je finančne náročné.
Na prácu s technikou sú potrební odborne vzdelaní a aktívni zamestnanci.
Motivovať však treba aj ľudí, ktorí vykonávajú zber či triedenie odpadu za
nie veľmi atraktívnych podmienok, čo
v neposlednom rade tiež súvisí s financiami,“ objasňuje situáciu riaditeľ TS.
Množstvo odpadu neustále stúpa a riešiť to pridaním ďalším kontajnerov nie je už
len z estetického hľadiska najprijateľnejším
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riešením. V súvislosti s rozsiahlou investíciou do vytvorenia parkovísk a postupnej
rekonštrukcie ciest sa vedenie mesta intenzívne zaoberá aj možnosťou investovania
do polozapustených kontajnerov na všetky
druhy odpadov, čo by výrazne zlepšilo súčasnú situáciu.

Pravidlá sú dané, prečo je teda
mesto zahltené odpadom?
Problém však nie je len vo vybavení
Technických služieb. Je to aj o ľuďoch.
O občanoch a podnikateľoch pôsobiacich
na území mesta, ktorí si neplnia povinnosti
voči nakladaniu s odpadmi, ktoré im vyplývajú jednak zo zákona a tiež z príslušného
všeobecne záväzného nariadenia. Spô-

Aktuálne teda nie je možné zabezpečiť filtrovanie bazénovej vody. Ide
o havarijný stav. Ten si vyžaduje celkovú
rekonštrukciu technologických zariadení. Oprava, alebo výmena potrebných
zariadení bude vyžadovať dlhší čas a
najmä nemalé finančné prostriedky.
Plaváreň bude tak mimo prevádzky
pravdepodobne do konca júna 2018.
Tento dátum je zatiaľ odhadovaný, ale
nakoľko poslanci na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili
poslytnutie finančných prostriedkov na
výmenu technologických zariadení, je
reálne, že plaváreň bude počas letných
mesiacov opäť v prevádzke. Prevádzka
plavárne sa za vzniknutú situáciu všetkým užívateľom ospravedlňuje a zároveň prosí o trpezlivosť a zhovievavosť.
Tiež verí, že situáciu sa podarí vyriešiť
v čo najkratšom čase a zlepšiť tým podmienky pobytu na plavárni k spokojnosti
všetkých jej návštevníkov.
-redsobujú svojim správaním zlé meno zodpovednejším obyvateľom. Netriedením
zložiek komunálneho odpadu, nedostatočným separovaním plastov, plechoviek,
skla a papiera sa značne zvyšujú náklady
na jeho likvidáciu. „Pokiaľ nezmeníme prístup k riešeniu tohto problému my - občania a podnikatelia, situácia bude stále
horšia a horšia. Ak nezačneme dôslednejšie separovať odpad, alebo budeme
naďalej ignorovať to, že niekto v našom
okolí neseparuje, nedodržiava termíny
zvozu odpadov a vytvára čierne skládky,
dôsledky pocítime všetci. Veď pozrime
sa pravde do očí, všetci susedia v bytovom dome vedia, ak niekto rekonštruuje
a namiesto toho, aby stavebný odpad
alebo veľké kusy starého nábytku odniesol tam kam má, teda na zberný dvor,
bezohľadne všetko nechá pri kontajneroch,“ dodáva riaditeľ. Vytvára tak čiernu
skládku a väčšina obyvateľov to len odignoruje. Pokiaľ k náprave nepomôžu ani
represívne opatrenia počnúc finančnými
pokutami, určite je tu možnosť, že skôr, či
neskôr radikálne stúpne poplatok za odvoz odpadu.
Nemôžeme ale ukrivdiť ľudom, ktorí sa
stále viac zaujímajú o dianie v ich okolí a
vyjadrujú svoj názor, či navrhujú riešenia
aj pre oblasť likvidácie odpadu. Sme im
za to vďační, pretože len spoločným úsilím dokážeme zvládnuť a vyriešiť súčasnú situáciu.			
DČ
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Svit oslávi Dni mesta

Jedno z najvýznamnejších kultúrnych podujatí v meste začne v piatok
22. júna a bude trvať dva dni. Dni mesta otvorí slávnostné odovzdávanie Cien mesta a Cien primátora v Dome kultúry a sobota sa bude niesť
v znamení kultúrneho programu pre všetky vekové kategórie.
V piatok 22. júna o 17.00 h sa bude
už tradične v Dome kultúry konať slávnostné odovzdávanie Cien mesta a Cien
primátora. Poslanci tento rok na návrh
primátora schválili aj udelenie čestného
občianstva, ktoré bude súčasťou piatkového programu. Hostí bude večerom
Poslanci na zasadnutí schválili nové
všeobecne záväzné nariadenie, ktoré
upravuje podmienky držania a chovu psa
v meste. V dokumente boli okrem stanovenia podmienok vedenia psov v meste
vymedzené aj miesta, kde je vstup so
psom a voľný pohyb psov zakázaný. Nariadenie tiež určuje podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev.
Vedenie mesta Svit predložilo poslancom na prerokovanie aj návrh riešenia
havarijného stavu mestskej plavárne,
nakoľko v súčasnosti nie je funkčný ani
jeden z veľkoobjemových pieskových
filtrov a nie je tak možné zabezpečiť hygienicky nezávadnú prevádzku bazénov.
Súčasný stav vyžaduje celkovú rekonštrukciu viacerých zariadení. Poslanci po
prerokovaní schválili rekonštrukciu technológie bazénovej časti plavárne v hodnote 126 tisíc eur, pričom viac ako polovicu prác bude financovať Bytový podnik
Svit, zvyšná časť bude financovaná z rozpočtu mesta.

Poslanci schválili
udelenie piatich Cien mesta,
aj čestné občianstvo
Mestské zastupiteľstvo vo štvrtok
schvaľovalo na základe predložených náROČNÍK XVII - JÚN 2018

sprevádzať Jozef Šimonovič a v programe vystúpi operný spevák Martin Babjak.
Program v sobotu 23. júna bude od
rána venovaný najmä detským divákom.
Budú mať možnosť vyskúšať a vidieť rôzne detské atrakcie či remeselné trhy. Na
pódiu sa predstavia v rámci bohatého

kultúrneho programu aj interpreti, pri
ktorých si na svoje prídu všetky vekové
kategórie. Počas celého dňa bude návštevníkov programom sprevádzať slovenský komik, zabávač, herec a moderátor Jožo Pročko.
Rodiny s deťmi sa môžu prísť pozrieť
na najnovšie predstavenie z dielne Teáter
Komika - Príbeh rytiera. Ide o jarmočné
divadlo o rytierovi hľadajúcom to najobyčajnejšie ľudské šťastie. Či ho skutočne nájde, sa budete môcť presvedčiť na
vlastné oči.
Skôr narodených pravdepodobne zaujme slovenská hudobná klasika v podaní slovenského speváka Dušana Grúňa
a Heleny Vrtichovej, ktorá sa preslávila
v relácii Repete so slovenským šlágrom
Diridonda. O zábavu sa postará aj jeden
z najpopulárnejších slovenských zabávačov a imitátorov Štefan Hruštinec.
Fanúšikovia skupiny Elán si určite nenechajú ujsť „elánovky“ v ich najvernejšom prevedení v podaní kapely Castelans
Revival Band. Diváci, a nielen tí mladší, sa
môžu tešiť na sympatickú speváčku Simu
Martausovú, ktorá je aktuálnou držiteľkou titulu speváčka roka. Večer vyvrcholí
jedinečným koncertom, ktorý bude určite patriť k tomu najlepšiemu, čo mesto
Svit zažilo. Rico Sanchez, ktorý v minulosti spolupracoval so svetovou hviezdou
Gipsy Kings predvedie neopakovateľnú
show plnú horúcich rytmov a temperamentu. 			
-red-

Poslanci riešili s primátorom
aj problém na plavárni

Nové všeobecne záväzné nariadenie o držaní psov, či riešenie havarijného stavu plavárne boli predmetom rokovania mestského zastupiteľstva vo štvrtok 31. mája. Mestskí poslanci sa však venovali aj
schvaľovaniu cien mesta.
vrhov udelenie Cien mesta pre občanov
Svitu, ktorí sa významnou mierou zapísali do jeho histórie, resp. ľudí, ktorí majú
mimoriadne zásluhy na jeho rozvoji.
Schválených bolo 5 cien mesta v zmysle
štatútu a na návrh primátora aj udelenie
čestného občianstva prezidentovi partnerského mesta Knurów Adamovi Ramsovi, nakoľko v tomto roku si obe mestá

pripomínajú 18. výročie vzájomnej spolupráce. Čestné občianstvo mesta Svit
môže získať osobnosť, ktorá sa obzvlášť
významným spôsobom zaslúžila o rozvoj
a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena vo svete,
alebo ktorá obohatila ľudské poznanie
vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
-red-, foto ilustračné
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mesta Svit. Osem študentov a dvaja pedagógovia sa môžu pochváliť bohatou
a nápaditou činnosťou, ktorá vyvrcholila
oslavou Dňa Európy v Košiciach. Tu prezentovali svoj projekt pred očami divákov v centre mesta.

Zažili aj simulované zasadnutie
parlamentu

Ambasádorská škola
Žiaci stredných škôl na Slovensku majú už druhý rok možnosť pracovať v programe Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Cieľom
programu je šíriť povedomie o Európskej únii, európskej parlamentnej demokracii a diskutovať s mladou generáciou o predstave Európy.
Projekt bol pre žiakov a učiteľov
Strednej odbornej školy vo Svite novou
výzvou. Stať sa členom nebolo jednoduché. Škola sa uchádzala o miesto v silnej
konkurencii a musela dokázať, že jej práca si zaslúži dôveru hodnotiacej komisie.
Bohaté skúsenosti študentov a učiteľov
s projektovou činnosťou, stopy ich práce v európskych krajnách a silný príbeh
urobili dojem na výberovú komisiu v Bratislave. Tak sa SOŠ v septembri 2017 stala

súčasťou tímu 20 škôl na Slovensku, ktoré
sa v tomto školskom roku stali realizátormi projektu Európskej únie.

Oslavovali Deň Európy
Počas roka pozýval ambasádorský tím
študentov druhých a tretích ročníkov na
pôdu školy hostí, organizoval workshopy
pre spolužiakov, charitatívne akcie, vyzýval k solidarite, tolerancii, vzájomnému
rešpektu a organizoval ankety v uliciach

Maturantom zazvonil
posledný zvonec
Máj, mesiac plný farieb, vôní a pre žiakov plný náročnej práce
a príprav na skúšky dospelosti. Ten, kto sa pripravoval priebežne, si učivo len zopakoval. Tí, ktorí prípravu podcenili, to mali cez
akademický týždeň ťažšie.
Počas tohto školského roka študenti na
Strednej odbornej škole maturovali postupne. V marci absolvovali písomnú časť,
v apríli praktické skúšky a v máji na nich
čakala ústna maturita. Zo 70 prihlásených
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maturantov pristúpilo k ústnym skúškam
58 žiakov. Skúšobné komisie ich skúšali
zo slovenského jazyka, z cudzích jazykov
- anglického, nemeckého a ruského, ďalej,
z odborných predmetov v odbore ché-

Oslavy Európy pokračovali na pôde
školy simulovaným zasadnutím Európskeho parlamentu pod záštitou europoslanca Vladimíra Maňku a primátora
Svitu Miroslava Škvareka. Pozvanie prijali
žiaci zo ZŠ Komenského, Spojenej školy
Mierovej aj seniori. Žiaci pracovali v siedmich výboroch, diskutovali o aktuálnych
problémoch Európanov a navrhovali riešenia. Pán Maňka sa oboznámil s prácou
každého výboru a do rokovaní vniesol
aktuálne postrehy.
Oslavy vyvrcholili živou reťazou na
cyklochodníku vo Svite, kde sa zišli deti
zo základných škôl, učitelia, žiaci zo SOŠ
a seniori. Spoločne vyjadrili podporu
myšlienke spoločnej Európy.

Na víťazov čaká Štrasburg
Stredná odborná škola vo Svite zavŕšila celoročnú prácu v snažení stať sa
Ambasádorskou školou Európskeho parlamentu. Do konca júna bude čakať, ako
autori projektu zhodnotia jej aktivity. Víťazi pocestujú do Štrasburgu, aby zasadli
do parlamentných lavíc spolu s mladými
ľuďmi z ďalších 28 krajín.
Text a foto: PaedDr. M. Sterczová
mia, doprava, polygrafia a ekonomika. Či
boli úspešní? Boli, aj keď nie všetci. Siedmi z nich sa budú musieť učiť aj cez leto
a maturitu si zopakujú v septembri.
Úspešní študenti si slávnostne prevzali maturitné vysvedčenia, výučné listy
a medzinárodné certifikáty 25. mája.
Žiaci, ktorí počas štyroch rokov reprezentovali školu dostali aj knižné odmeny
z fondu rodičovského združenia. Bola to
chvíľa, na ktorú sa všetci spoločne pripravovali štyri roky, pretože získanie maturitného vysvedčenia je dôvodom, pre ktorý
sa žiaci na školu hlásia.
„Milí študenti, sme šťastní, že z Vás
vyrástli krásni dospelí ľudia. Máte pred
sebou celý svoj život. Odovzdali sme
vám všetko, čo učiteľ môže svojmu žiakovi dať. Prežili sme spolu pekné štyri
roky. Preto aj tie slzy na obidvoch stranách. Ale chceme, aby ste vedeli, že sa
môžete na svojich učiteľov aj naďalej
kedykoľvek obrátiť. Prajeme Vám veľa
zdravia, úspechov, lásky a radosti v ďalšom živote. Vykročte tou správnou nohou. Držíme Vám všetkým prsty.“
RNDr. Eva Nebusová
foto: archív SOŠ
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT
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Ôsmaci spoznávali
Bratislavu
Ôsmaci zo ZŠ Komenského navštívili
11. mája hlavné mesto. Pozreli si tu Národnú radu Slovenskej republiky a Bratislavský hrad. Na pôde parlamentu ich
sprevádzal Ľubomír Adamišin, pracovník
komunikačného odboru NR SR. Žiakov
oboznámil s históriou parlamentarizmu
u nás, jeho významom a osobnosťami,
ktoré sa oň zaslúžili.

Anglická výprava bola úspešná
Predposledný májový týždeň sa pre žiakov oboch svitských základných škôl niesol v cestovateľskom duchu. Spolu so žiakmi základnej
školy v Spišskej Teplici sa zúčastnili zájazdu vo Veľkej Británii, ktorý
mal nielen vzdelávací, ale aj poznávací charakter.
Program bol zaujímavý, ale aj náročný. Po dlhej ceste autobusom nasledovala
plavba trajektom z kontinentu na ostrovy.
Cesta pokračovala na juh Anglicka, do mesta Portsmouth, kde žiaci začali celodennú
prehliadku významnou loďou HMS Victory, na ktorej admirál Nelson vyhral bitku
pri Trafalgare v roku 1805. Žiaci navštívili
múzeum lode Mary Rose z čias anglického
kráľa Henricha VIII. Prehliadku spríjemnila
plavba loďou po historických dokoch a tento vzrušujúci deň výletníci ukončili návštevou vyhliadkovej veže Emirates Spinnaker
Tower vysokej 115 metrov, odkiaľ mali výhľad na celý prístav. Večer sa všetci ubytovali v hosťovských rodinách, kde žiaci mali
možnosť na vlastnej koži spoznať multikultúrnu rozmanitosť, odlišné stravovacie návyky a životný štýl tejto krajiny.
Nasledujúci deň žiaci strávili dopoludnie
v škole. Boli rozdelení do skupín podľa ich
úrovne angličtiny. Učitelia im vytvorili skvelé podmienky, aby každý mohol komunikovať čo najviac. Popoludní bol opäť pripravený pestrý program v historickom meste
Winchester, ktoré bolo kedysi hlavným
mestom Anglicka. Školáci mali možnosť
vidieť stredovekú katedrálu, dom slávnej
autorky románov Jane Austen, aj Great Hall
so slávnym okrúhlym stolom Kráľa Artuša.

Videli históriu o ktorej sa učili
Tretí deň začal opäť školou. Po vyučovaní bola naplánovaná najpôsobivejšia
a zároveň najzáhadnejšia pamiatka Británie
– Stonehenge. Po prehliadke nasledovala
návšteva mesta Salisbury s majestátnou
gotickou katedrálou, ktorá má najvyššiu
vežu vo Veľkej Británii. V tejto katedrále je
vystavený exemplár vzácneho historického
dokumentu Magna Charta z roku 1215, ktorou bola obmedzená moc kráľa.
ROČNÍK XVII - JÚN 2018

Záverečný deň, v pobrežnom Portsmouth, absolvovala mládež posledné tri
konverzačné hodiny a úspešne zvládli kurz
anglického jazyka. Žiaci si domov priniesli
certifikáty anglickej jazykovej školy Meridian. Popoludňajšia cesta bola namierená
opäť k moru, do mesta Bournemouth, kde
nasledovala návšteva oceanária plného
rýb, korytnačiek, koralov, medúz i tučniakov. Ukázalo sa tu typické britské upršané
počasie, čo však náladu vôbec nepokazilo a
deň bol ukončený nákupmi.

Veľkolepý Londýn zaujal
Posledný deň zájazdu bol v pláne kozmopolitný Londýn. Prehliadka hlavného
mesta začala v abolútnom centre pri kolotoči London Eye, odtiaľ nasledoval presun
k hodinovej veži Big Ben a Houses of Parliament. Cez St. James‘s park sa dá jednoducho dostať ku Buckingham Palace, kde sídli
kráľovná a žiaci tak mohli vidieť výmenu
stráží. Londýnske námestia Trafalgar square, Covent Garden, Leicester square a Piccadilly Circus ukončili skupinovú prehliadku,
po ktorej ostal priestor na voľný program
a nákupy. Celodenná prehliadka Londýna
všetkých príjemne unavila a na plavbu loďou sa všetci tešili. Z Temže si teda všetci
pohodlne pozreli ďalšie významné miesta
– St. Paul’s Cathedral, Shakespeare’s Globe
Theatre, Tower of London, Tower Bridge,
Greenwich a O2 arénu, kde plavba skončila.
Všetko to prešlo akosi rýchlo. Veľa nových miest, histórie, skúseností, zážitkov
a praktické používanie angličtiny. Anglicko
v cestovateľoch zanechalo svoju pečať. Boli
to nezabudnuteľné dni. Domov sa všetci
vrátili plní zážitkov, ktoré v každom budú
ešte dlhý čas rezonovať.
Učiteľky AJ,
ZŠ Komenského a SŠ Mierová

Na stretnutí s poslancom NR SR Branislavom Grohlingom, členom parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu,
mládež a šport, sa po jeho úvodnom
slove rozprúdila živá debata. Žiakov zaujímal obsah práce poslanca, jej zmysel,
možnosti ovplyvňovať dianie v našom
školstve či jeho budúcnosť.
Na záver mali možnosť navštíviť známy parlamentný balkón a sledovať plenárne zasadnutie parlamentu, hlasovanie i následnú rozpravu.
Neskôr sa presunuli na Bratislavský
hrad, kde navštívili tzv. Korunnú vežu
s replikou uhorskej kráľovskej koruny, výstavy Kelti z Bratislavy a 100 rokov ČSR.
ZŠ Komenského

Detskí speváci
bodovali v Prešove
Žiaci zo Základnej umeleckej školy Spojenej školy Mierová sa zúčastnili
16. mája na súťaži Moyzesov slávik
v Prešove. Speváci opäť excelovali. Súťaž sa konala po šiesty krát. Zo 107 zúčastnených spevákov z rôznych kútov
Slovenska si žiaci priniesli zaujímavé
umiestnenia.
Diplom za umiestnenie v zlatom pásme v kategórii B získala Sofia Miškovičová a Zuzana Krettová získala diplom
za umiestnenie v bronzovom pásme
v kategórii D.
Poďakovanie patrí žiakom a osobitne
ich pani učiteľke Andrei Marchynovej.
Peter Čapó
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Fantázia má krídla

Pred jedenástimi rokmi, vyzbrojení jednou špachtľou, štetcom a rebríkom, sme vošli do suterénu základnej školy s tým, že ideme rekonštruovať. Priateľky sa na mňa pozerali s obavou a nádejou, že ma sizyfovská práca o chvíľu prejde. Aj taký bol začiatok vzniku našej školy.
Naše ručne maľované plagáty sa
opatrne usmievali na okoloidúcich. Priniesli nám dvanásť žiakov. Prvý tanečný
tréning bol bez prehrávača.Mali sme
vlastné hudobné nástroje a bez váhania
sme ich vypožičali tejto inštitúcii, ktorá
bola spočiatku len tanečným klubom.
Boli sme takzvaní podomoví učitelia
a výučba sa konala každý deň na inej
ulici. Vzájomne sme sa povzbudzovali
a podporovali.
Chuť učiť nás zaviedla do Batizoviec,

kde sme v roku 2008 získali súhlas na
založenie školy. Museli sme však vydržať
bez potrebných financií. Vyučovali sme
v ZŠ Batizovce a vo veľkej sále internátu
vo Svite. Inšpirovali sme sa všetkým viditeľným i neviditeľným, pocitmi a intuíciou. Prvotná administratíva prebiehala
na zemi v obývačke.

Prišli prvé úspechy
Medzitým sa budovala prvá tanečná
sála, kde dnes kraľuje Janka Gregorová,

Ukáž svoj talent
a pridaj sa k nám!

&
Spojená škola Mierová
vo

Svite

Základná umelecká škola

pozýva na

Talentové
skúšky

14.5.-30.6.2018

14.00 do 18.00 hod.
v budove Spojenej školy Mierová
tabletová učebňa - pavilón ”D”
od

v sprievode zákonného zástupcu

Do umeleckých odborov

Hudobného, Výtvarného, Tanečného

Uchádzač o štúdium musí k 1.9.2018 dovŕšiť 5. rok života
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Spojená škola
Základná umelecká škola
Mierová 134
059 21 Svit
https://zussvit.edupage.org/

učiteľka tanečného odboru. Moja dcéra
Monika, zakladateľka gitarového odboru, priviedla prvé pani učiteľky i spolužiačky, ktoré presvedčili žiakov a rodičov o svojich kvalitách. Šikovné žienky
ponúkli vyučovanie nielen vo Svite, ale
i v Batizovciach a Spišskej Teplici. Všetko sa dialo vďaka podpore našej krstnej
mamy Aničky Coganovej, bývalej riaditeľky základnej školy na ul. Komenského.
Naše prvé logo bolo nakreslené ručne na kúsku papiera. Prvá doména s textom, prvý zakúpený klavír, prvý obrovský
úspech koncertu, kde nielen diváci, ale
i my sme cítili niečo magické a nadčasové. Bol to kus umenia, pár skvelých nápadov pospájaných do jedného celku.
V roku 2011 sme získali súhlas so sídlom
školy vo Svite a dnes poskytujeme umelecké vzdelávanie takmer 500 žiakom
v piatich elokovaných pracoviskách.

Škola vymyslená pri káve
Dnes, keď sa zdá, akoby bola škola
Fantázia v našom meste odjakživa, sa len
pousmejem, že škola, ktorá dnes funguje
dobre a profesionálne, bola v podstate
vymyslená pri káve. Ďakujem za prejavenú dôveru všetkým kolegom, ktorí robia
svoju prácu s láskou a odovzdaním. Taktiež ďakujem obetavým rodičom, priaznivcom, sponzorom a priateľom, ktorí sa
prácou, radou či inou činnosťou podieľali
na krásnom umeleckom projekte.
Viera Piekelnicka

Aj dospelí môžu byť
na chvíľu deťmi…
V tomto duchu sa niesli tvorivé dielne pre dospelých s možnosťou vlastnej výroby hlinených výrobkov, ktoré pripravila organizačná zložka Základná umelecká škola pri Spojenej škole,
Mierová pod vedením Magdalény Pemčákovej.
Dospeláci sa zúčastnili v nemalom počte. Prišli najmä mamičky, ktoré mali chuť využiť svoju kreativitu,
šikovnosť, lásku k umeniu a naučiť sa vlastnoručne vyrobiť niečo pekné, zaujímavé
a zároveň praktické.
Pani učiteľka Pemčáková na úvod pripravila prezentáciu hlinených výrobkov
ako inšpiráciu a počas tvorby vlastných výrobkov rozdávala účastníkom
cenné rady, pretože väčšina z nich
pracovala s hlinou prvýkrát
v živote. Výsledné
práce hovoria samé
za seba.
Veľká vďaka patrí
Spojenej škole a pani
učiteľke Magdalénke.

Text a foto:
Mária Habajová
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Mama je len jedna
Žiaci zo Základnej školy na Komenského ulici pripravili slávnostnú
akadémiu pri príležitosti Dňa matiek. Na javisku v Dome kultúry vystúpilo celkom 295 detí.
Kuchárka, upratovačka, lekárka, krajčírka, kaderníčka, ale i kvetinárka sú
povolania, ktoré ponúka každý luxusný
hotel. Rovnaký luxus nám ponúka mama.
Okrem toho je i policajtkou, tanečníčkou,
šašom, sudcom či učiteľkou. Je to jednoducho nenahraditeľná osoba, ktorá je pre
svoje dieťa zároveň najdôležitejšou osobou na svete.
Práve preto si zaslúži, aby jej bola venovaná patričná pozornosť. Žiaci zo ZŠ
Komenského pod taktovkou učiteľov nacvičovali program na slávnostnú akadé-

miu, aby ukázali, čo vedia a aby práve ich
mama bola na nich hrdá.
Počas celovečerného programu vystúpilo 295 detí, ktoré sa z potlesku publika
úprimne tešili. Radosť našich žiakov je to,
čo nás každý rok posúva vpred a dodáva
nám elán i energiu.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať MŠ Svit - Pod Skalkou, ktorá prispela
krásnym číslom s malými maliarmi a všetkým ľuďom, bez ktorých by akadémia nevznikla. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
Mgr. Erika Nemec Antalová, foto: DB

Poďakovanie za nezabudnuteľný zážitok
Už tretíkrát sme sa tešili, keď nás vnučka pozvala na Akadémiu školy na ulici Komenského. Do Svitu sme pricestovali z Kežmarku. Rôznorodosť programu, výborné nápady pedagógov a vystúpenia žiakov nás roztlieskali a naplnili pekným zážitkom.
Chceme poďakovať vedeniu školy a všetkým, ktorí sa podieľali na tomto milom a krásnom vystúpení. Neraz sa nám tlačili slzy do očí.
Ďakujeme za krásny zážitok a prajeme Vám, aby Vás nápady neopustili. Veríme, že aj
naďalej budete v zdraví realizovať krásne podujatia, ktoré potešia nejedno srdce.
		
Starí rodičia Knappovci z Kežmarku

Mladí záhradkári ukázali vedomosti

Vo svitských základných školách sa 9. mája uskutočnila okresná súťaž Mladý záhradkár, ktorej sa zúčastnilo 17 žiakov. Úlohou súťažiacich bolo vypracovanie testov, ktoré
obsahovali 31 teoretických otázok a poznávanie 10 rastlín. Všetko potrebné na súťaž
pripravili členovia Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov (OV SZZ), Jozef
Jopek, predseda komisie pre mládež a Jozef Kalakaj, predseda OV SZZ. Je škoda, že
napriek oznamom sa školy z iných miest neprihlásili.
Po anonymnom vyhodnotení postúpili traja žiaci z každej školy: SŠ Mierová Richard Ambróz, Magdaléna Štinčíková, Jakub Dančo, ZŠ Komenského - Simona Mlynská, Daniel Škurka, Eunika Mervartová. Všetci boli odmenení diplomom a postupujú
na celoslovenskú súťaž do Piešťan, ktorá sa bude konať 12. - 13. júna 2018.
Žiaci majú pred sebou ešte veľa príprav, keďže v Piešťanoch budú musieť zodpovedať 40 vedomostných otázok a určiť 20 vybraných rastlín zo 100. Prajeme im, aby sa
umiestnili na popredných miestach.
		
Jozef Kalakaj
ROČNÍK XVII - JÚN 2018
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ZO ŽIVOTA V MESTE
Na 38. zasadnutí, dňa 31. mája 2018,
sa Mestské zastupiteľstvo mesta Svit zaoberalo predovšetkým schválením záverečného účtu Mesta Svit za rok 2017
a havarijným stavom technológie krytej plavárne Rehabilitačného strediska
v meste Svit. Poslanci schválili aj v histórii mesta v poradí už deviate udelenie
Čestného občianstva mesta prezidentovi
partnerského mesta Knurów Adamovi
Ramsovi a päť Cien mesta Svit.

MsZ vzalo na vedomie

Materská škola oslavuje jubileum
Pri príležitosti 60. výročia založenia škôlky usporiadala Materská škola Svit slávnostnú akadémiu s bohatým programom. Rodičia, príbuzní a deti zaplnili kultúrny dom.
„Všetko, čo naozaj potrebujeme, sme sa naučili v škôlke,“ skonštatovala v príhovore
Mária Zentková, riaditeľka Materskej školy. Občianske združenie ROZPUK prispelo expozíciou Hračiek Československých detí.
Gratulujeme ku krásnemu výročiu inštitúcii, ktorá pozitívne formuje najmladších
Sviťanov. Celý tím OZ ROZPUK si váži dôležitú prácu každej zamestnankyne materskej
školy a želá im aj naďalej veľa síl pri výchove najmladších. Vladimír Zentko, foto: PK

Mladí chemici žali úspechy
Celoštátne kolo Chemickej olympiády sa konalo 7. - 10. marca na SOŠ v Rakoviciach
a na Katedre chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Strednú odbornú školu
Svit reprezentovali Andrea Marciníková, Adam Varga, Jakub Grivalský, Samuel Bednár,
Martin Kotuľák a Slavomír Podolský.
V kategórii stredných odborných škôl (EF) sa na 1. mieste umiestnil Slavomír Podolský, ktorý získal aj Cenu Zväzu farmaceutického a chemického priemyslu. Úspešnými
riešiteľmi sa stali Jakub Grivalský a Adam Varga.
Teoretické úlohy kategórie EF sa týkali anorganickej, organickej a fyzikálnej chémie,
biochémie a nechýbali ani úlohy z praxe. Praktická časť sa uskutočnila v laboratóriách
Trnavskej univerzity.			
Text a foto: PaedDr. Miriam Sterczová
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l správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia uznesení MsZ mesta
l stanovisko hlavného kontrolóra Mesta k Záverečnému účtu Mesta Svit za rok
2017 a správu audítora k individuálnej
účtovnej závierke mesta za rok 2017
l informáciu o hospodárení Mesta Svit za
obdobie január - apríl 2018

MsZ schválilo
l Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Svit č. 7/2018 o finančných opatreniach
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately a o podmienkach poskytnutia
jednorazovej dávky
l Dodatok č. 2/2018 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2016
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
na území mesta Svit
l Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Svit č. 8/2018 o niektorých podmienkach
držania psov na území mesta Svit
l Záverečný účet Mesta Svit za rok 2017
a celoročné hospodárenie MESTA SVIT za
rok 2017 bez výhrad
l výsledok hospodárenia za rok 2017 zistený ako schodok rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu
vo výške 180 769,36 €
l vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v roku
2017 z výsledku hospodárenia bežného
a kapitálového rozpočtu za rok 2017 v celkovej výške 48 025,04 €
l vysporiadanie upraveného schodku
bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 228 794,40 € zo zostatku finančných
operácií
l použitie zostatku finančných operácií
na vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo
výške 228 794,40 € a zostatku vo výške
133 897,08 € na tvorbu rezervného fondu
l tvorbu a použitie Rezervného fondu
MESTA SVIT, Fondu rozvoja bývania aj
Investičného fondu za rok 2017 v zmysle
predloženého Záverečného účtu MESTA
SVIT za rok 2017
l rozpočtové opatrenie na zmenu Programového rozpočtu Mesta Svit pre rok
2018 v príjmovej a výdavkovej časti ako
príspevok Mesta Svit do SOcÚ vo Svite vo
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
výške 22 837 €
l predaj pozemkov v ZO Breziny Obchodnou verejnou súťažou č. 5/2018
v celkovej cene 12 171,17 €
l udelenie Čestného občianstva mesta
Svit prezidentovi družobného mesta Knurów Adamovi Ramsovi
l udelenie Ceny mesta Svit pre rok 2018:
- Ing. Ladislavovi Jaššovi za významný
osobný prínos pre hospodársky a kultúrny rozvoj mesta a rozvoj spoločnosti Chemosvit, a.s.
- RNDr. Eve Nebusovej za dlhoročnú
aktívnu prácu vo výchove, vzdelávaní
a rozvoji stredného odborného školstva
vo Svite a šírenie dobrého mena mesta aj
v zahraničí
- PaedDr. Rudolfovi Abrahámovi za inovatívny rozvoj mesta vo funkcii primátora
mesta ako aj pri príležitosti významného
životného jubilea
- Mgr. Miroslavovi Jurčákovi za celoživotné tvorivé výsledky v oblasti verejno-prospešnej činnosti a publicistiky a za aktivity v oblasti sociálnej, vo funkcii predsedu
Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v prospech seniorov
- Ľudovej hudbe Slovenského olympijského domu za významný spôsob pričinenia sa o kultúrny rozvoj a reprezentáciu
mesta doma i v zahraničí
l rekonštrukciu havárie technologickej časti plavárne/úprava vody, vo výške
126 000 € s DPH zo strany spoločnosti
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o., ktorá uzatvorí
zmluvu o dielo so zhotoviteľom
l financovanie investície z prostriedkov
spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.,
vo výške 72 000 € s DPH a kapitálovým
transferom zo strany zakladateľa - Mesta
Svit vo výške 54 000 €, s tým že technické
zhodnotenie prenajatého majetku bude
odpisovať nájomca a s tým súvisiace rozpočtové opatrenie na úpravu Rozpočtu
Mesta Svit

MsZ uložilo
l v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zabezpečiť
finančné vysporiadanie výsledku hospodárenia v zmysle schváleného Záverečného účtu Mesta Svit za rok 2017 vo výške
133 897,08 € na tvorbu Rezervného fondu
l vysporiadať výsledok hospodárenia
príspevkovej organizácie Technické služby mesta Svit za rok 2017 nasledovne: zisk
po zdanení vo výške 4 962,62 € previesť
na účet strát minulých rokov

MsZ určilo
l za prebytočný majetok mesta určený
na predaj nasledujúce nebytové priestory (CO kryty, bývalá kotolňa a miestnosti,
kde sú umiestnené odovzdávajúce stanice tepla), ktoré Mesto Svit nevyužíva,
v bytových domoch:
ROČNÍK XVII - JÚN 2018

Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA
-

na ul. Štúrovej vo Svite, súp. č. 289
na ul. Štúrovej vo Svite, súp. č. 293
na ul. Štúrovej vo Svite, súp. č. 285
na ul. Štúrovej vo Svite, súp. č. 237
na ul. Kpt. Nálepku vo Svite, súp. č. 134

MsZ zrušilo
l Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Svit č. 5/2016 o podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným
poskytovateľom poskytujúcim sociálne
služby na území mesta Svit

MsZ vymenovalo
l Ing. Daniela Čendulu do funkcie riaditeľa TS Mesta Svit od 1.6.2018

V rámci interpelácií:
J. Bobulová sa opýtala, či je možné
upraviť grafikon a trasy nového autobusu
MHD, ktorý premáva po meste.
M. Škvarek odpovedal, že sa plánujú
rokovania o rozšírení trás a úprava grafikonu, aby bol autobus využívaný v maximálnej miere. Tento autobus je menší
a dokáže sa pohybovať aj v takých častiach mesta, kam ten starší autobus nevošiel. Nový autobus je klimatizovaný,
nachádza sa v ňom aj obrazovka, na ktorej sa plánujú promovať akcie v meste
a platená reklama. Súčasťou je aj možnosť
dobíjania mobilov cez USB port. Vozidlo
je nízkopodlažné, čo je jeho výhoda hlavne pre starších občanov pri nastupovaní
a má aj nájazdovú rampu pre imobilných
cestujúcich. Na novom autobuse sú vyobrazené tri významné výročia, ktoré si
v tomto roku mesto pripomína. Ide najmä
o 120. výročie narodenia Jána Antonína
Baťu, 80 rokov odborného školstva vo Svite a 70. výročie extraligového basketbalu
vo Svite.
J. Bezák za zaujímal, ako sa pokračuje
v problematike so Štrkopieskami a kedy
sa začne s rekonštrukciou plánovaných
ciest, chodníkov a parkovísk v meste.
M. Škvarek uviedol, že je pripravený list, kde je chronologicky spracovaná
problematika celých Štrkopieskov. Pôjde
im sprievodný list, v ktorom budú uvedené všetky požiadavky, na ktorých mesto
trvá a ktoré sú podmienkou pre prevzatie
banského priestoru, zároveň budú upozornení na trestno-právnu zodpovednosť
vyplývajúcu z porušenia podmienok stanovených zainteresovanými stranami pri
povolení ťažby.
Čo sa týka rekonštrukcie ciest, tam je
ukončené verejné obstarávanie. Súťaž
vyhrala firma EUROVIA. Zo strany jedného zo záujemcov je podaná námietka na
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a až

po stanovisku ÚVO sa môžu začať práce.
J. Timkovič interpeloval sťažnosti občanov na nedôstojné čakárne v ambulanciách - ortopedickej, RTG, chirurgickej,
očnej a na zlý stav a malý počet lavičiek
v nich. Mesto by malo vyvíjať iniciatívu,
aby v zdravotnom stredisku ordinoval
diabetológ. Taktiež uviedol, že z pozície
mesta by sa malo apelovať na lekárov,
aby vo svojich odborných ambulanciách
zaviedli elektronické časovanie, tým by sa
zaviedlo plynulé vybavovanie pacientov
a tým pádom by boli čakárne prázdnejšie. Bol by odstránený problém s čakaním
v ortopedickej ordinácii, kde sa čaká už
od 5.00 hod. pred zatvoreným zdravotným strediskom (najmä v zimných mesiacoch je to problém, lebo ľudia mrznú
pred budovou). Možno situáciu vyriešiť
otváraním strediska o 5.00 hod.?
M. Škvarek povedal, že na interpeláciu
dostane písomnú odpoveď.
J. Babčák sa opýtal, či je niečo nové
s Coop Jednotou vo Svite - Pod Skalkou,
pretože občanom v tejto časti mesta chýba obchod s potravinami.
M. Škvarek odpovedal, že momentálne vieme, že priestory Coop Jednoty
budú prenajaté. Prevádzka má byť otvorená v priebehu mesiaca jún - júl 2018.
S novým nájomcom sa má stretnúť po
dátume 1. 6. 2018, aby sa rozprávali
o predmete nájmu a možných službách
spojených s prevádzkou obchodu.

V diskusii:
D. Vojsovičová pochválila TS, že upravujú žívé ploty popri komunikáciách
v meste a strihajú ich nízko. Dúfa, že budú
pokračovať ďalej, pretože ide o bezpečnosť premávky a občanov mesta.
M. Škvarek informoval o plánovaných
akciách v mesiaci jún 2018:
- 21. 6. 2018 - 39. MsZ výjazdové vo Svite
- Pod Skalkou
- 22. 6. 2018 - Dni mesta Svit - 1. deň Slávnostné odovzdávanie Cien mesta,
Cien primátora a kultúrny program so začiatkom o 17.00 hod. v Dome kultúry
- 23. 6. 2018 - Dni Mesta Svit - areál Iskra
Arény od 10.00 do 23.00 hod.
- 24. 6. 2018 o 9.00 hod. - sv.omša v rímsko - katolíckom kostole vo Svite - Pod
Skalkou 			
JH, MB

OBČIANSKA INZERCIA
Lacno predám garážovú bránu,
lamelovú, rolovaciu, hnedú
na otvor cca š 250 cm, v 210 cm.
Tel. kontakt: 0904 808 586
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA

MANŽELSTVO UZATVORILI

Benjamín Brunik, Sára Házyová,
Marko Chudík, Sebastián Ohalek,
Liliana Šlebodová

Jaroslav Perečko a Michaela Semanová
Patrik Bretz a Denisa Bačová
Lukáš Dávidík a Dominika Vartovníková
Jozef Timkovič a Veronika Olejová
Peter Fárník a Jana Nosková

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Lídia Novotná (84), Gabriela Májovská (88), Ing. Pavel Švonavec (67),
Ing. Mária Babčáková (75), Milan Slatkovský (65), Vladimír Jurek (58), Miroslav Jacko (39),
Zuzana Brezinová (62), František Bukovinský (91)
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: uvítanie detí - 8. 9. 2018 (narodenie november 2017 až február 2018) a 27. 10. 2018 (narodenie marec až jún 2018), slávnostné prijatie
jubilantov - 26. 9. 2018 a 17.10. 2018 (za obdobie apríl až september 2018).

Ďakujeme MsÚ vo Svite,
p. kaplánovi Mgr. Marekovi Ondrovi, vedeniu spoločnosti CHEMOSVIT a.s.,
bývalým spolupracovníkom z Chemosvitu aj z Výskumného ústavu chemických vlákien, priateľom,
známym a všetkým, ktorí odprevadili
4. 5. 2018 na poslednej ceste

Ing. Pavla Švonavca
ktorý nás navždy opustil vo veku 67 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary
a všetky prejavy, ktorými sa snažili zmierniť
náš hlboký žiaľ.
Manželka Anka, syn Martin
a Karol s rodinami

Nezabudli sme,
iba sme sa naučili žiť s tým,
že už nie si medzi nami...
Dňa 23. 6. 2018 uplynie druhý rok,
čo nás náhle opustil manžel, otec a dedko

Andrej Palička.

Niet dňa, aby sme si na
Teba nespomenuli. Vynáraš sa nám v spomienkach
ako nenahraditeľná bytosť. Na fotografiách sa
s Tebou vraciame do detstva a mladosti. Nikdy na
Teba nezabudneme.
Dňa 3. júna 2018 uplynulo 5 rokov od úmrtia
nášho milovaného manžela, otca, dedka

Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov zorganizoval pre 45 seniorov prehliadku Múzea holokaustu
v Seredi. Návšteva bola plánovaná
ako sprievodné podujatie k 73. výročiu víťazstva nad fašizmom.
Hlavným organizátorom bol Janko
Perinaj, ktorý zároveň pripravil harmonogram tohto zájazdu. Jeho fundované, no
zároveň vtipné slová sprevádzali účastníkov počas celej cesty.
Prvou zástavkou bol pamätník pri obci
Nemecká. Vraždenie v bývalej vápenke prebiehalo na prelome rokov 1944
a 1945. Po položení kytice pri pomníku
zaspievali zúčastnení slovenskú hymnu.

Milana Mlynarčíka.
Kto ho poznal, venujte mu tichú spomienku.
S láskou na Teba spomína manželka,
syn Róbert, syn Milan s manželkou
a vnuci Adrián a Mirko.

To, že rana sa zahojí
je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť ostala
a tiché spomínanie.
Dňa 3.6. 2018 sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia našej drahej mamky,
babky a prababky

Heleny Jozefčákovej,

V našich srdciach zostáva navždy.
Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku spolu s nami. Ďakujeme.

ktorá nás opustila vo veku 91 rokov.
S láskou a úctou spomíname a ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli a venujú jej s nami
tichú spomienku.

Smútiaca rodina

Dcéra Ružena a syn Ján s rodinami
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Naši seniori
spomínali
a cestovali

Ďalšou zastávkou bol Nitriansky hrad,
druhé pamätné miesto nášho výletu.
Tam sa cestovatelia dozvedeli, že hrad
bol svedkom najstarších slovanských dejín, kde s veľkou pravdepodobnosťou stál
Pribinov kostol, ktorý je spojený s najstaršou písomnou zmienkou o meste i celom
kniežatstve.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŽIVOTA V MESTE
Tienistá stránka dejín
Poslednou zastávkou výletu za históriou bola Sereď. Tu seniori navštívili Múzeum holokaustu, ktoré vzniklo v priestoroch
bývalého pracovného a koncentračného
tábora. Tiež sa oboznámili s vystavenými
dobovými dokumentami, fotografiami
a predmetmi, ktoré súvisia s prenasledovaním Židov na Slovensku. Múzeum je
zároveň pamätníkom zavraždených Židov
zo Slovenska.
Bývalý pracovný a koncentračný tábor
v Seredi bol umiestnený v kasárňach, kde
sídli ženijné vojsko. Toto vojsko je špecializované na plnenie zvláštnych pozemných
úloh pomocou špeciálnej, tzv. ženijnej
techniky. Ženijné vojsko nie je určené
pre priame vedenie boja, ale k zaisteniu
technických prostriedkov a stavieb podporujúcich alebo umožňujúcich činnosť
bojových jednotiek. Úlohou ženistov je
jednak práca s výbušninami, mínovanie
a odmínovanie, ako aj budovanie opevnení, ciest, mostov, atď. Pri útoku často
postupujú pred jednotkami, aby vytvorili
priechody v mínových poliach, prípadne
výbušninami ničili nepriateľské opevnenia.
Jeden z účastníkov zájazdu, Miroslav Jurčák, tu dokonca slúžil ako vojak - ženista.
Po oboznámení sa aj s touto tienistou
stránkou našich dejín sa zároveň naplnil
cieľ zájazdu.
Seniori skonštatovali, že týmto prežili
ďalší zo zaujímavých a zmysluplných dní
ich života. Veľká vďaka patrí vedeniu dopravnej spoločnosti CHEDOS, s.r.o., ktorá
sponzorovala cestu autobusom.
PaedDr. Rudolf Abrahám
foto: Vladimír Zentko

Seniori navštívili Betliar
Výbor Klubu absolventov Baťovej školy zorganizoval zájazd do Betliara na výstavu „Mária Terézia – kráľovná a jej doba“. Do Betliara
cestovalo 19 seniorov.
Seniori si pozreli expozície o Márii Terézii a priestory a exponáty v kaštieli. Všetky vystavené artefakty boli zaujímavé, ale pozornosť návštevníkov upútal najmä dokument
s vlastnoručným podpisom Márie Terézie, prsteň s jej portrétom, unikátna zbierka porcelánu, sklárske výrobky či mapa Uhorska z roku 1778.
Taktiež sa dozvedeli niečo o histórii grófskeho rodu Andrásyovcov. Pútavá bola aj
prehliadka priľahlého parku s odborným výkladom sprievodcu o skladbe stromov,
umeleckých dielach v parku i o zaujímavých technických zariadeniach.

Návštevníkov hostil aj starosta
Súčasťou programu bolo stretnutie účastníkov zájazdu v Dome kultúry so starostom obce Betliar Ľubomírom Zatrochom a členmi Jednoty dôchodcov. Starosta prezradil niečo z histórie, súčasnosti aj plánoch obce. O kultúrny program sa postarala
miestna umelkyňa Vlasta Bujnovská. Predseda Klubu absolventov Baťovej školy Vladimír Vlha sa tiež prihovoril a oboznámil prítomných o rôznych aktivitách a úlohe klubu.
Text a foto: Ján Perinaj

Hrdinovia žijú v našich mysliach

Pri pomníku padlých sa zhromaždili pri príležitosti 73. výročia
ukončenia II. svetovej vojny nielen zástupcovia mesta, podnikov,
členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistického odboja, ale aj seniori a stredoškolská mládež.
ROČNÍK XVII - JÚN 2018

Predstavitelia mesta, svitských spoločností Chemosvit, Tarasvit Socks,
odbojári a prvýkrát aj zástupcovia seniorov a školského parlamentu položili
kytice k pamätníku na znak úcty. Medzi
občanov prišiel poslanec NR SR Peter
Šuca a tajomník Okresnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Ján Pavlovčin. Všetci vzdali
hold a vďaku tým, ktorí položili svoje životy vo vojne. Po básni Jozefa Dluhého
si zhromaždení vypočuli príhovor členky Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
a Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Ivety Čírskej. Predstavili sa i Podtatranskí Alexandrovci
a dychová hudba Sviťanka.
Primátor mesta Miroslav Škvarek
ocenil zlepšujúcu sa úroveň pietnych
a spomienkových podujatí v meste. To,
že kyticu kvetov uložili nielen pamätníci, ale aj členovia mládežníckeho parlamentu svedčí o tom, že padlí hrdinovia
skutočne žijú v našich mysliach.
Mgr. Miroslav Jurčák
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Z denníka Mestskej polície
n 2. mája bola hliadke MsP oznámená krádež v miestnej predajni potravín.
Hliadka po príchode na miesto zistila, že
podozrivý prešiel cez pokladničnú zónu
s nezaplateným tovarom. Po lustrácii
podozrivého v súčinnosti s Obvodným
oddelením Policajného zboru (OO PZ)
Svit bolo zistené, že osoba sa už raz dopustila priestupku proti majetku, ktorý
bol vyriešený na mieste podľa zákona
o priestupkoch. Hliadka MsP Svit preto
dotyčného zadržala, vykonala bezpečnostnú prehliadku u zadržanej osoby
a následne vec odovzdala k ďalšej realizácii OO PZ Svit.
n 3. mája občan mesta Svit oznámil nález mobilného telefónu zn. Lenovo. Ten
bol následne hliadkou MsP prevzatý a v
sídle MsP Svit odovzdaný majiteľke. Poctivému nálezcovi ďakujeme.

n 6. mája prijala hliadka MsP telefonické
oznámenie od neznámej ženy, ktorá upozornila na chýbajúci kryt na odpadovom
kanáli na ul. Jilemnického. Hliadka zabezpečila miesto proti úrazu prechádzajúcim chodcom.
n 7. mája vo večerných hodinách prijala hliadka MsP oznámenie, že na Štúrovej ulici leží na chodníku neznámy muž.
Hliadka MsP po príchode na miesto identifikovala muža zjavne pod vplyvom alkoholu, ktorý sa správal arogantne. Tento
priestupok proti verejnému poriadku bol
následne vyriešený na mieste podľa zákona o priestupkoch v blokovom konaní.
n 10. mája vykonala hliadka MsP previerku pôvodcu znečisťovania verejného
priestranstva na ul. 9. mája, kde neznámy podozrivý vyhodil nepotrebnú starú

Máj v knižnici
bol pestrý

sedaciu súpravu. Aktívnym pátraním sa
hliadke MsP Svit podarilo pôvodcu tejto
čiernej skládky vypátrať. Hliadka MsP porušenie VZN mesta Svit č. 5/2006 vyriešila
na mieste v blokovom konaní.
n 17. mája bola hliadka MsP požiadaná
hliadkou OO PZ Svit o spoluprácu pri preverovaní oznámenia na ul. Sládkovičovej, kde malo dôjsť k napadnutiu osoby.
Hliadka MsP po príchode identifikovala
dve osoby, ktoré sa fyzicky napádali. Na
miesto bola privolaná RZP služba a vec
prevzalo k ďalšej realizácii OO PZ Svit.
n 20. mája prijala hliadka MsP telefonické oznámenie o odchyte voľne pohybujúceho sa psa v okolí miestneho hotela.
Hliadka MsP po príchode na miesto pomocou očkovacej známky identifikovala
majiteľa zvieraťa, ktorého následne kontaktovala. Keďže majiteľ psa porušil VZN
mesta Svit č. 6/2002, vec bola vyriešená
podľa zákona o priestupkoch v blokovom konaní.
MsP Svit
voj osobnosti dieťaťa i mladého človeka
má kniha nenahraditeľný význam.
Žiaci obidvoch základných škôl mesta čítali v knižnici šesť hodín po jednej
strane z odporúčaných kníh. Počet čítajúcich sa eviduje, aby bolo možné zistiť,
či bol prekonaný minuloročný rekord
v počte čítajúcich detí. Vo svitskej knižnici sa podujatia zúčastnilo 108 detí a na
celom Slovensku čítalo spolu 38 853 detí,
čo znamená, že rekord z minulého roka
sa prekonať nepodarilo. Hlavným cieľom tohto podujatia však nie je prekonať
rekord, ale ukázať deťom, aké sú knihy
a čítanie zaujímavé.

Knižnica hostila aj výstavu

Ôsmaci a deviataci základných škôl sa v knižnici zúčastnili besedy
o kozmonautike, ktorú pripravil Michal Vojsovič. V roku 2010 sa zúčastnil Expedície Mars ako letec – dokumentarista a v súčasnosti sa
venuje vzdelávaniu mladých ľudí v oblasti kozmických vied v Slovenskej organizácii pre vesmírne aktivity
Expedícia Mars je unikátna medzinárodná česko-slovenská súťaž pre mladých
záujemcov o kozmonautiku a astronómiu vo veku 13 až 18 rokov. Organizuje ju
česká Detská tlačová agentúra Domino,
Česká kozmická kancelária a Slovenská
organizácia pre vesmírne aktivity. Cieľom
projektu simulovaných letov detských
posádok do vesmíru je popularizácia
moderných trendov vedeckého výskumu
vesmíru a tiež prebudenie záujmu o vedu
a techniku.
Na besede sa žiaci dozvedeli, prečo
skúmame vesmír, podľa akých kritérií sa
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vyberajú a pripravujú kozmonauti, zaujímavosti o prvom kozmonautovi sveta
Jurijovi Gagarinovi a prvom československom kozmonautovi Vladimírovi Remekovi, ale tiež prečo máme chrániť planétu Zem a neničiť ju.

Čítalo sa šesť hodín
Tento rok sa konal už 11. ročník najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu na Slovensku s názvom „Čítajme
si“. Organizátorom je Linka detskej istoty,
ktorá má snahu posilňovať aktivity podporujúce čítanie u detí, pretože pre roz-

V máji sa v priestoroch knižnice konala aj výstava obrazov a sôch Danky
Korvínovej Klustovej. Autorka sa narodila
v Poprade a vyštudovala strednú ekonomickú školu. Pracovala v zdravotníctve
a neskôr podnikala. Od detstva sa zaujímala o umenie, ale až na dôchodku sa
mohla začať tejto záľube venovať naplno.
Vo výstavnej miestnosti si mohli návštevníci prezrieť obrazy a sochy vytvorené
rôznymi maliarskymi technikami – akrylom, ale i enkaustikou a paverpolom.

Poďakovanie
Na záver školského roka by sme rady
poďakovali pracovníkom, pedagógom,
vychovávateľom a deťom zo ZŠ na Komenského ulici, zo Spojenej školy Mierovej s organizačnou zložkou ZUŠ, zo SOŠ,
zo SZUŠ Fantázia a z CVČ za výbornú spoluprácu, pomoc pri organizovaní rôznych
akcií a ochotu zapájať sa do podujatí
a súťaží realizovaných knižnicou.
DŠ
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBČANOV MESTA SVIT

ZO ŠPORTU

Z dievčaťa s nadváhou sa stala
vicemajsterka sveta
Športová disciplína zameraná na zlepšovanie svalstva a posilňovanie
láka nielen mužov, ale aj ženy. Cvičenie pohltilo i mladú Sviťanku. Dvadsaťročná Bronislava Živčáková sa vo svojom tele necítila najlepšie
a tak začala cvičiť. Neskôr sa jej hobby stalo zároveň 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 Slovenská spoločnosť pre naturálnu kulturistiku a fitness.
„V tejto asociácii som súťažila aj na
majstrovstvách sveta, kde som obsadila druhé miesto,“ prezradila. V októbri
2017 začala súťažiť v Slovenskej asociácii
naturálnej kulturistiky, ktorú zastrešujemedzinárodná federácia International
Natural Bodybuilding Association. „Tu sa
mi podarilo vybojovať si titul majsterky
Čiech a Slovenska. Súťaž trvá niekoľko
hodín, počas ktorých sa predvediem v se-

mifinálovom 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 doprajem niečo
nezdravé. Je to však len v prípade, že
nemám tesne pred súťažou,“ skonštatovala a doplnila, že obľubuje najmä palacinky a sladkosti.
Momentálne sa už pripravuje na Majstrovstvá sveta v Brne. „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.
Dominika Pacigová, foto: archív BŽ

Medaily získali
na každých pretekoch

Cyklisti CK Energia
oslavujú úspechy

Hneď prvý májový víkend sme sa v hojnom počte zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v 24-hodinovke v Kuchyni. Takéto preteky sú zvlášť zaujímavé, lebo sa jazdí väčšinou v lese a o náročné technické úseky nie je
núdza. Jazdí sa nonstop 24 hodín a konkrétne táto trať bola dlhá 6 km.
Zložili sme dva štvorčlenné tímy, dvojicu žien a sólo odštartovali dvaja muži Janko Niedoba a Peter Benko. Už na štart sa
každý tím postavil s cieľom získať medailu.
Peter Benko mal z nás najvyšší cieľ, a to obhajobu titulu majstra SR. Svoje predsavzatie si doslova vydrel a získal tento vzácny
titul aj tentokrát. Peter najazdil za 24 hodín
neuveriteľných 378 km s prevýšením približne 12,5 km. Dvojica žien Diana Cetlová
a Natália Benková, ktorá bojovala od zaROČNÍK XVII - JÚN 2018

čiatku do konca, si vybicyklovala 1. miesto,
a spolu najazdili 336 km. Štvorica mužov
vo vekovej kategórii nad 40 rokov Jaroslav
Žec, Ján Bučina, Stanislav Mlynarčík a Peter
Hudák obsadili tiež 1. miesto. Naša druhá
štvorica mužov v tejto kategórii Jaroslav
Šugarek, Peter Multáň, Bystrík Andráš a Peter Pristaš obsadili hneď za nimi 2. miesto.
Janko Niedoba nakoniec obsadil obdivuhodné 4. miesto v kategórii sólo muži
v kategórii 55 a viac a najazdil 216 km.

O týždeň neskôr si dvojica Stanislav Pjaták a Dávid Šaling vybojovala 2. miesto na
trati dlhej 20 km na maratóne v Rajeckých
Tepliciach. Len 14-ročný Dávid sa tiež zúčastňuje pretekov v okolí, kde vo svojej kategórii starších žiakov obsadzuje najvyššie
priečky.
V strede mája sme vyrazili do dediny
Dohňany pri Púchove. Tieto preteky sú
známe pre vysokú účasť nielen domácich
pretekárov, ale chodí tu aj zahraničná konkurencia. Oblasť je známa lepivým blatom,
o ktoré sa postaralo počasie v posledných
týždňoch. Aj v týchto extrémne náročných podmienkach sme sa vydali na trať.
Naša juniorka Natália Benková obsadila
3. miesto. Dávid Šaling v kategórii starších
žiakov v rámci detskej považskej cykloligy
skončil tiež na 3. mieste.
Posledný víkend patril Levočským vrchom, čím sa otvoril aj vstup do série SLOVAK XCM TOUR. Krásu tohto prostredia
sme si mohli dokonale vychutnať v slnečnom počasí, aj keď nás potrápilo prudké
stúpanie. Predsa táto trať kladie na ,,bikera“ trošku vyššie požiadavky. Medailové
ocenenie nás opäť neminulo. Diana Cetlová v kategórii žien na trati 50 km získala
3. miesto a Peter Benko v kategórii Masters
B (40-49 rokov) získal úžasné 1. miesto.
Text a foto: Diana Cetlová,
členka CK Energia
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nervozitu,“ zhodnotila úvodný zápas trénerka Drobná a dodala, že v ostatných
dueloch si počínali omnoho lepšie.

Zápas s Handlovou bol výnimočný
Zápas s domácou Handlovou bol
o obrovských emóciách. „Spočiatku

2018

11. august 2018

areál Iskra Aréna, štart od 7:00

HORAL JUNIOR
11. august 2018
areál Koliba, štart od 14:00
Viac informácií
nájdete na:

www.horal.sk

Získali nielen striebro,
ale najmä chvály
Mladíci si okrem striebornej medaily
odnášajú obrovské skúsenosti i pochvaly
od basketbalových odborníkov. „Spoluhráč pána Lukášika, ktorý hral kedysi za
Svit, ma úprimne dojal. Nič nie je lepšie,
ako keď vám bývalý basketbalista povie, že krajší basketbal nevidel. Pridali
sa aj tréneri a rozhodcovia. To bolo pre
nás najväčším ocenením. Medaila bola
len čerešničkou na torte,“ uzavrela Drobná s tým, že verí, že aj ďalší chlapci okúsia
chuť basketbalu, stanú sa súčasťou kolektívu a zažijú nezabudnuteľné chvíle na
ihrisku.
DP, foto: M. Drobná

areál Iskra Aréna Svit o 20:00

Kategória U13 odohrala päť zápasov.
Začínali s tímom BKM SPU Nitra. „Bol to
prvý zápas s družstvom, ktoré je každý
rok majstrom. Chalani veľmi chceli, ale
strácali lopty aj pri driblingu. Boli prvýkrát na majstrovstvách, cítili obrovskú
zodpovednosť, ktorá v nich vyvolávala

11. august 2018

Mladší žiaci sa prvýkrát prebojovali na Finálový turnaj Majstrovstiev
Slovenskej republiky, ktorého sa zúčastnilo šesť najlepších tímov.
Hráči BKM Iskra Svit si pod vedením trénerky Michaely Drobnej
v dňoch 18. - 20. 5. 2018 vybojovali v Handlovej strieborné medaily.

LUKÁŠ ADAMEC

Strieborní mladí basketbalisti

sme sa obávali, ako to dopadne, keďže
chalani pred takým veľkým publikom
nikdy predtým nehrali. Na palubovku
však vybehli nabudení, išla z nich obrovská energia. Piati chlapci na ihrisku
a pätnásti na lavičke dýchali ako jeden človek. Fandiaci rodičia na tribúne
a skvelý športový výkon chalanov radí
tento zápas k nezabudnuteľným. Tu mi
nedá nepochváliť domácich fanúšikov,
ktorí nám po víťaznom zápase tlieskali
a podávali ruky s tým, že hráme najkrajší basketbal,“ prezradila trénerka a dodala, že malé „medvede“ zabrali v správnom
čase na správnom mieste.
Zážitky, emócie a skúsenosti si odniesli
najmä hráči. „Spočiatku som bol nervózny, robil som hlúpe chyby. V momente,
keď z nás opadla nervozita, začali sme
hrať kolektívne a povzbudzovali sme sa.
Zápas s Handlovou bol výnimočný,“ prezradil Daniel Blaško, ktorý sa stal hráčom
Allstars tímu B. „Som rád, že aj ja som
mohol ísť do Handlovej so staršími spoluhráčmi. Boli to skvelé pocity, keď som
odohral pár minút v poslednom zápase,“ pridal sa najmladší hráč družstva Filip
Gradzilla.
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