
Ako nám jej majiteľ Vladimír
Schnáger povedal, predstava o
budúcnosti tejto budovy je smelá,
nie však nereálna. Pred dvomi
rokmi začala jej kompletná
rekonštrukcia prízemím a
postupuje nahor. Pozostávala
okrem iného z celkovej výmeny
okien, všetkých sietí, likvidácie
priečok, výmeny podláh (z
hygienických dôvodov, nakoľko
tu bola výrazne citeľná „chémia“)
a po cca roku a pol sa začali
sťahovať prví nájomníci. Budova
bola projektovaná ako obchod-
no-administratívne centrum,

takže dnes na prízemí sídli
textilná galantéria, metrový textil,
chovateľské potreby, drogéria,
predajňa kníh, záložňa, textil,
hračky, firma zaoberajúca sa

predajom a montážou okien. V
súčasnosti prebieha úprava l.
poschodia, ktorá by mala trvať do
konca roka a toto poschodie
bude patriť ďalším obchodným
strediskám. Druhé poschodie je
plánované pre kancelárie a
projekt počíta aj s 55 bytmi na 3.
a 4. poschodí. Tie by mali byť 1,
2, 3 izbové a mezonetové. Pre
tieto účely je však potrebné
vybudovať parkovisko. Majiteľ
budovy má však problémy s
kúpou mestského pozemku, na
ktorom má byť parkovisko z
východnej strany a zo severnej
strany hlavný vchod do budovy,

ktorý by zároveň spriechodnil
celú budovu. Tento problém
súvisí aj s príchodom nových
nájomníkov, ktorí nie sú ochotní
bez parkoviska tieto pekné
zrekonštruované priestory ob-
sadiť. Zatiaľ majiteľ disponuje
parkoviskom pod budovou zo
západnej strany, kde je plocha
pre cca 20 miest. Výstavba bytov
je podmienená práve týmto
jestvujúcim problémom. Ako nám
V. Schnáger povedal, po troch
jednaniach s vedením mesta vo
veci žiadosti o kúpu pred-
metného pozemku doposiaľ
návrh zmluvy neobdržal. -vž-

Následne podal I. Zima posla-
necký návrh na zrušenie
uznesenia č. 131/2008 (kúpa
pozemku). Hlasovaním tento
návrh nebol schválený. Pred-
nosta predložil informáciu
o prijatých opatreniach v rámci
interpelácií a písomné odpove-
de na interpelácie.

V riadnom rokovacom progra-
me sa pokračovalo schválením
rozpočtového opatrenia na
úpravu rozpočtu v súvislosti
s úverovou zmluvou so ŠFRB,
poslanci ďalej neschválili
zrušenie bankovej záruky
vyplývajúcej z nájomnej zmluvy
so spoločnosťou Štrkopiesky
Batizovce s. r. o. a schválili
rozpočtové opatrenie na úpravu
rozpočtu z dôvodu autorského
honoráru na vytvorenie busty
J. A. Baťu.

Súhlas padol aj k predaju
časti pozemku žiadateľke
A. P. za sumu 1200, Sk/m2

a k budúcemu predaju po-
zemku na výstavbu bytového
domu do osobného vlastní-
ctva. Schválený bol aj dodatok
č. 1/2008 k VZN č. 7/2008
a aktualizovaný Program hos-
podárskeho a sociálneho roz-
voja mesta Svit na obdobie
rokov 2008-2015. Nakoniec
bolo v súvislosti s prácami naviac
v 80-bytovom nájomnom dome
schválené rozpočtové opatrenie
vo výške 1 milión korún.

Nasledoval bod interpelácie.
M. Berkeš sa zaujímal o stav

prác na výstavbe bytovky do
osobného vlastníctva (fa Pien-
stav), primátor odpovedal, že vý-
stavba prebieha a do zimy by
mal byť dom zastrešený.

J. Timkovič sa v súvislosti
s nedávnym požiarom v 30-byto-
vom nájomnom dome dozvedel,
že sú v nej aj neplatiči, zaujíma
ho, koľko ich je. Riaditeľka BP
Svit s. r. o. odpovedala, že byt,
v ktorom vznikol požiar nepatril
neplatičom. Je pravdou, že
v dome sú aj takí nájomcovia,
ktorí majú podĺžnosti voči BP,
ten podnikol kroky na vymáhanie
pohľadávok súdnou cestou
a v niektorých prípadoch aj po-
dal návrh na súd, aby došlo
k vysťahovaniu takýchto problé-
mových nájomníkov.

J. Lörincz, ako predseda so-
ciálnej komisie sa dožadoval
zoznamu neplatičov, riaditeľka

Mestské zastupiteľstvo vo Svite prerokovalo

Zakladateľ mesta J. A. Baťa
bude mať bustu
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Septembrové zasadnutie mestského parlamentu po tradič-
ných úvodných schvaľovaniach zapisovateľa, návrhovej ko-
misie a overovateľov zápisnice pokračovalo správou hlavné-
ho kontrolóra o vykonaných kontrolách a prehľadom o plne-
ní uznesení MsZ.

www.svit. sk(Pokrač. na 2. strane)

Nové centrum nákupov

Na tomto mieste, v parku
pred Domom kultúry bude

busta pripomínať zakladateľa
mesta Svit. Foto: M. Jurčák

Pred dvomi rokmi začala rekonštrukcia budovy, ktorá si z his-
tórie Svitu toho pamätá nemálo. Naposledy si ju pamätáme ako
vývarovňu a jedáleň Chemosvitu a. s. a poskytovala odborné
učebne pre vtedajšie SOU chemické. Dnes má z pôvodnej po-
doby len vonkajšie múry.

Svitskí záhradkári sa majú čím
pochváliť. Svoje výpestky pred-
viedli širokej verejnosti na tra-
dičnej výstavke v miestnosti nad
poštou. Bližšie na str. 6.

Foto: M. Jurčák
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BP Svit, s. r. o. mu ho odovzdala.
J. Timkovič si overoval informá-
ciu, že v lokalite studničky vo
východnej časti mesta je stan,
v ktorom prespávajú bezdomov-
ci. Mestská polícia túto informá-
ciu preverí.

J. Lörincz požiadal o zabezpe-
čenie všetkých vchodových
dverí v budove Zdravotného
strediska minimálne dvomi zám-
kami. Bytový podnik Svit s. r. o.
to zabezpečí. Ďalej tlmočil žia-

dosť nájomníkov 80 bytovej jed-
notky o inštaláciu meračov tepla.

I. Korenková odpovedala, že po
dohode budú merače inštalované
až po skončení vykurovacieho
obdobia a to vo všetkých do-
moch, ktoré BP Svit, s. r. o.
spravuje. I. Zima sa obrátil na
hlavného kontrolóra s otázkou, či
uskutočnené výberové konania
na dodávateľov stavieb, ktorých
investorom bolo Mesto, prebehli
v súlade s právnymi predpismi.
Hlavný kontrolór reagoval, že túto
oblasť si zaradí do plánu kontrol
v budúcom roku.

V. Horňáková požiadala o na-
maľovanie priechodu pre cyk-

listov cez cestu na moste od
kostolov. A. Kromková povedala,
že sa to zabezpečí. I. Zima vznie-
sol otázku, ako stojí Mesto v súd-
nom spore ohľadom ZO Breziny
– reagoval predseda ZO J. Kala-
kaj informáciou, že tento prípad
sa neustále odročuje pre dopĺňa-
nie podkladov z obidvoch strán.

M. Martočko požiadal o opravu
príjazdovej cesty od tzv. želez-
ničných domčekov pri záhrad-
níctve TS Svit. J. Žiak povedal,
že materiál je pripravený a oprava
sa v dohľadnej dobe vykoná. L.
Jašš sa opýtal, za akú sumu ku-
puje štrk mesto od fy Štrkopiesky
Batizovce s. r. o. J. Žiak sa vy-
jadril, že nakoľko TS kupujú štrk

rôzneho druhu, presnú informá-
ciu mu dodá písomne. M. Berkeš
predložil poslednú interpeláciu,
týkajúcu sa výstavby podjazdu
pri železničnej stanici. R. Abra-
hám odpovedal, že starostovia
Batizoviec, Gerlachova a on za
mesto Svit zaslali list riaditeľovi
Národnej diaľničnej spoločnosti
v Bratislave, ktorým ho upozorni-
li, že táto akcia bola odsúhlasená
Úradom Vlády SR ako vyvolaná
investícia kôli stavbe diaľnice. Ria-
diteľ NDS za uplynulých 60 dní
nedokázal na tento list reagovať,
preto sa ďalším listom obracajú
priamo na ministra dopravy, pôšt
a telekomunikácií so žiadosťou
o zjednanie nápravy. jh
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Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)

Technické služby
Mesta Svit

v rámci zabezpečenia čistoty
jednotlivých zberných lokalít vydávajú

toto

organizačné usmernenie!

V zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch
je našou povinnosťou v stanovených inter-
valoch zhromažďovať, triediť, odvážať a sklád-
kovať tuhý komunálny odpad.

Podľa § 14 citovaného zákona sú to komu-
nálne odpady z domácností vznikajúce na
území mesta pri činnosti fyzických osôb
a odpady podobného charakteru právnických
osôb, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti
mesta čistením verejných komunikácií a prie-
stranstiev, ktoré sú v správe mesta a pri údržbe
verejnej zelene vrátane parkov a cintorína.

Každoročne plníme aj literu zákona prista-
vením veľkokapacitných kontajnerov dvakrát
ročne. V našom meste je praktizované v týž-
denných intervaloch v jednotlivých zaužíva-
ných zberových lokalitách. Tieto zberové pro-
striedky sú určené na sústreďovanie objemo-
vého odpadu. Naviac máme vytvorené zberné
miesto v garážovej lokalite s celoročne
umiestneným kontajnerom vo východnej časti
mesta, nie však voľná skládka pri vstupe do
čistiacej stanice a iné!

Opakovane dávam na vedomie, že odpad
iný ako komunálny z bežnej činnosti do-
mácností je možné bezplatne umiestiť na
zbernom dvore od pondelka do piatka
v čase od 6:00 do 15:00 h na dvore gará-
ží TS Mesta na Ulici hlavnej, č. 6, nad ben-
zínovým čerpadlom Slovnaft. Toľko zákon
a naše organizačné opatrenia. Aká je však
skutočnosť?

Je možné s upokojením hodnotiť, že
domácnosti v našom meste sa menia, čo do
modernizácie, účelovosti a krásy. V súvislosti
s týmto pozitívnym javom sme svedkami
„úžasného obkladu“ kontajnerov, zberných
nádob a ďalších vhodných plôch na skládko-
vanie vymenených okien, sedacích súprav, WC
a umývadiel, kobercov, stavebnej sute, atď.

Podotýkam, že každý subjekt, ktorý tvorí
odpad mimo komunálneho a umiestnenia do
veľkoobjemového kontajnera, resp. zberného
dvora je za tento aj hmotne zodpovedný.

Vzhľadom na kapacity, ktorými stredisko TS
Mesta disponuje toho času nieje v našich
možnostiach dennodenne dočisťovať mesto,
vrátane blokovania dopravných mechanizmov.

Nad literu zákona oznamujem našim ob-
čanom, že v rámci „organizačného
usmernenia“ príslušné strediská TS Mesta
budú vykonávať zber nadrozmerného
odpadu len každý prvý a tretí utorok
v mesiaci.

Susedsky v jednotlivých lokalitách sme tak
blízki, že nie je problém identifikovať konkrét-
nych znečisťovateľov nášho životného pro-
stredia. V tejto súvislosti bol by som veľmi rád,

aby nebolo potrebné pristúpiť k zákonným
represívnym opatreniam.

Všetci sme tvorcovia nášho životného pro-
stredia. Podstatnej väčšine našich spolu-
občanov, ktorí si osvojili zásady tvorby a ochra-
ny prostredia, pričinili sa k jej realizácii, je
možné len srdečne poďakovať. Tým ostatným
je to asi aj škoda pripomínať.

V tejto súvislosti oznamujeme spolu-
občanom, že veľkoobjemové kontajnery
budú rozmiestnené v meste nasledovne:

6.10.2008. - 11.10.2008
východná časť po ulicu Hviezdoslavovu

13.10.2008 - 18.10.2008
– od ulice Hviezdoslavovej západným smerom

20.10.2008 - 25.10.2008
– mestská časť Pod Skalkou

Žiadame občanov, aby veľkorozmerové
časti stromov do kontajnerov nevkladali.

Prichádza obdobie, keď intenzívnejšie ako
v priebehu roka si pripomíname pa-miatku
našich zosnulých. Pri tejto príležitosti TS
Mesta Svit Vám ponúknu v celom 44. týždni
vhodnú hudobnú produkciu (ozvučenie )
a umožnenie vstupu do areálu cintorína aj zo
západnej strany od Štokavy.

Stredisko Záhradníctva Vám zároveň ponúka
možnosť objednania vencov a kytíc podľa
vašich požiadaviek, alebo predaj voľných
pietnych predmetov rôzneho vyhotovenia
a rôznych cenových relácií. Predaj sa bude
uskutočňovať od 28. 10. do 2. 11. vrátane
v priestoroch Záhradníctva od 7:00 do
15:00 h a v Dome smútku od 8:00 do
17:00 h na Mestskom cintoríne vo Svite.

Ing. Július Žiak, riaditeľ TS mesta Svit

Ako s tuhým komunálnym odpadom

NEPREHLIADNITE!
PRIMÁTOR MESTA SVIT

v súlade so Všeobecným nariadením mesta Svit č. 6/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Svit schváleným uznesením MsZ č. 138/2007 podľa § 3 ods. 2

u r č u j e
termín uzávierky prijímania žiadostí o dotáciu pre rozpočet na rok 2009 do 31.októbra
2008. Žiadosti podané po tomto termíne nebudú akceptované. Výnimku povoľuje osobitným
rozhodnutím primátor mesta, a to len v ojedinelých a odôvodnených prípadoch. Odporúčame
nahliadnuť do citovaného VZN č. 6/2007.

Takto si v meste triedenie odpadu
nepredsavujeme, o estetike a hygiene
ani nehovoriac.

Foto: M. Jurčák
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	 2. septembra hliadka na pokyn náčelníka mestskej polície za-
čala pátranie po Jánovi. Š. z Mengusoviec, ktorý podľa udania
matky odišiel z čakárne ambulancie psychiatrie na neznáme
miesto. Hliadka s matkou prekontrolovala mesto, reštauračné
zariadenia a obchody, kde sa menovaný nenachádzal. Neskôr
sa matka osobne dostavila na útvar MsP, kde hliadke poďako-
vala za ochotu a oznámila, že syn sa peši dostal šťastlivo domov.
	 2. septembra telefonicky privolal hliadku MsP pracovník SBS
z predajne LIDL, že údajne došlo ku krádeži tovaru. Menovaná
Emília Š. si okrem iného tovaru zobrala aj 1,5 kg hrozna, ktoré si
uložila do ruksaku. Jej priestupok bol riešený finančnou odme-
nou, ktorú zaplatila na mieste.
	 2. septembra pri bežnej obhliadke mesta v popoludňajších ho-
dinách službukonajúcu hliadku pristavila obyvateľka Svitu a
oznámila, že jej spred predajne LIDL niekto odcudzil starší hor-
ský bicykel, ktorý nemala uzamknutý. Hliadka v jej prítomnosti
prekontrolovala mesto a jeho okolie, samozrejme, že zlodej sa
postaral o okamžité ukrytie bicykla, takže sa nenašiel.
	 4. septembra v nočných hodinách prijala hliadka požiadavku
od OO PZ, aby vykonala zásah v časti za hotelom Mladosť, kde
malo dochádzať k fyzickému napadnutiu osôb Dominikom L.
Hliadka po príchode na miesto menovaného našla v spoločnos-
ti ďalších troch osôb. Na miesto už bola privolaná RZP. Vzhľa-
dom na jeho stav opilosti bol Dominik odvezený hliadkou MsP na
miesto jeho trvalého pobytu. Za prítomnosti OO PZ bol odovz-
daný rodinným príslušníkom. Dráma však ešte neskončila, po-
kračovala telefonátom matky Dominika L. , ktorá informovala hli-
adku MsP, že jej syn chytil záchvat zúrivosti a to už bol dôvod ,
aby privolaná RZP ho odviezla do NsP.
	 7. septembra si chceli zarobiť nelegálnym podomovým pre-
dajom občania Ladislav S. a Ľudovít O. z Fiľakova. Na ulici Štú-
rovej a Jilemnického ponúkali na predaj UV lampy a paplóny. Ďal-
ší predaj tovaru im bol MsP zakázaný a boli vyvedení z mesta.
	 8. septembra bola privolaná hliadka k hotelu Mladosť, kde sa
mal pohybovať opitý vodič, ktorý do niečoho narazil. Po prícho-
de na miesto bolo zistené, že ide o Petra G. z Ráztočnej, ktorý
nezvládol riadenie vozidla a narazil do obrubníka, poškodil si vo-
zidlo, z ktorého začal vytekať olej. Keďže vodič javil známky po-
žitia alkoholických nápojov bola na miesto privolaná hliadka OO
PZ. Táto po príchode privolala nehodovkára, ktorý celú udalosť
začal riešiť. Na miesto boli privolaní aj požiarnici, ktorí zlikvidovali
olejovú škvrnu na ceste.
	 11. septembra sa ulicami mesta prechádzala koza, ktorá sa
rozhodla navštíviť čerpaciu stanicu Sheel. Po zobudení majiteľa,
pána Mariána D. sa koza vrátila do svojho príbytku.
	 13. septembra sa hliadka venovala obhliadke pohostinstiev,
kde bola zaznamenaná konzumácia alkoholu mladistvými. Keď-
že údajne si pivo nezakúpili samy, ale občan starší ako 18 rokov,
bola mu udelená bloková pokuta a ďalší konzum mladistvým oso-
bám bol zakázaný.
	 20. septembra na Sládkovičovej ležal muž, ktorý z hlavy silne
krvácal. Hliadka okamžite zavolala RZP, občan Borivoj D. zo
Spišskej Teplice, bol zdravotníkmi ošetrený a okamžite preveze-
ný do NsP Poprad. Na mieste nehody MsP zaistila bicykel me-
novaného, ktorý bol prevezený do priestorov MsÚ.
	 21. septembra bola hliadka privolaná obsluhou pohostinstva
Kolkáreň ku ležiacej osobe. Hliadka zistila, že sa jedná o Petra
O. z Jarabiny, ktorý nereagoval na výzvy polície. Dotyčný mal sla-
bo hmatateľný pulz a studené ruky a bol značne pod vplyvom al-
koholu. Tieto zistenia boli poskytnuté zdravotníkom z RZP, ktorí
okamžite previezli Petra O. do nemocnice.
	 21. septembra vykonávala MsP za spolupráce s OO PZ opäť
preventívne šetrenia pitia alkoholických nápojov u mladistvých
osôb. Po návšteve niekoľkých pohostinských zariadení bolo zi-
stené u dvoch mladistvých požívanie alkoholických nápojov. Išlo
o mladistvých Filipa S. z Popradu, Luciu M. zo Svitu. V oboch
prípadoch bol vykonaný pohovor so zákonnými zástupcami. Od-
menu za priestupok podávania alkoholu mladistvému dostal pra-
covník pohostinstva.
	 1. septembra až 30. septembra MsP zaznamenala niekoľko
porušení pravidiel dopravného značenia, kde boli tieto priestup-
ky ohodnotené finančnou blokovou pokutou zaplatenou na
mieste.

Z denníka polície

Mária Mišenčíková – od 1.5. 2008 -
preventivárka Mestskej polície vo Svite

Gabriela Očvárová – od 1.8.2008 -
samostatná odborná referentka na
úseku správy majetku mesta

Mgr. Karol Hrkeľ – od 2.6.2008 -
referent úseku územného plánovania,
technickej infraštruktúry a životného
prostredia na úseku životného
prostredia a technických činností

Ing. Viera Tomášová – od 1.6.2008
– samostatná odborná referentka
finančného úseku – oddelenie správy
majetku mesta a ekonomických
činností

Noví zamestnanci
MsÚ vo Svite

Bc. Ľuboslava Imrichová – od
1.1.2008 – matrikárka

Mesto Svit
Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit

Primátor mesta Svit v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov

p r í j m e

„právnika Mestského úradu vo Svite“

Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné
požiadavky:
•vysokoškolské vzdelanie právnického smeru
•občianska bezúhonnosť

•znalosť práce s PC
•komunikatívnosť
•prax vo verejnej správe výhodou
•pozícia vhodná aj pre absolventa, resp. právnika na dôchodku

Zoznam požadovaných dokladov:
•kópie dokladov o vzdelaní
•profesijný životopis, motivačný list
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace alebo čestné vyhlásenie

o bezúhonnosti, ktoré vybraný uchádzač nahradí originálom výpisu z
Registra trestov

• písomný súhlas uchádzača na spracovanie a evidovanie osobných údajov
v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane os. údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania doručte osobne, alebo doporučenou
zásielkou na adresu: Mesto Svit, Mestský úrad, sekretariát primátora
mesta, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit.
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� Držiteľ tohtoročnej Ceny mesta Anton Kazimír: �

� Vy ste, pán Kazimír, rodený
Prešovčan, teda „koňar“.
Jednou vetou nám prezraďte,
z akej rodiny pochádzate a čo
vás sprevádzalo do odchodu
z rodného mesta.

Narodil som sa 12. marca 1933,
ako vravíte, v Prešove v malo-
roľníckej rodine ako najstarší syn
spomedzi štyroch chlapcov.
Mama to teda nemala ľahké,
napriek tomu jej osud dožičil dlhý
život, dožila sa 92 rokov. No
a otec nás opustil v sedem-
desiatke. Kým pracoval, nič mu
nebolo, kým postavil domy synom
v Prešove, bol fit. Prestal robiť,
zrazu sa nakopili choroby a bolo
zle. Preto aj ja, pokiaľ môžem,
snažím sa byť aktívny a potrebný
ako môj otec. Ľudovú i meštian-
sku školu som vychodil v Prešove,
počas nej ma zastihla i 2. sv.vojna
a bombardovanie Prešova.

Vždy sa mi páčili uniformy a keď
som stretával v Prešove pekne
oblečených mladých baťovcov,
bolo rozhodnuté, že pôjdem do
Svitu.

� To sa písal rok 1948, iste si
na tento zlom vo svojom
živote pamätáte...

Mama ma pred Spoločenským
domom vysadila z autobusu a išli
sme do rodiny Kovalíkovcov, ktorá
ma na prvé týždne prichýlila, lebo
Domov II. ešte nebol dokončený.
No a začalo štúdium v Baťovej
škole. Hlásil som sa za elektri-
kára, ale firma potrebovala pletia-
rov, a to bolo rozhodujúce.

Od prvých dní som začal pra-
xovať priamo vo fabrike – v Tatra-

svite a tomu som ostal verný po
celý svoj život.

� Spomínate si na niektoré
osobnosti, ktoré vás v tomto
čase v dobrom ovplyvnili?

Najviac mi v pamäti utkvel pán
Majovský, ktorý bol pedantný,
prísny a spravodlivý učiteľ, ale
spomínam aj na riaditeľa školy
pána Ryšavého. Štyri hodiny sme
boli v škole, osem hodín v práci,
medzitým sme sa každý niečomu

venovali – v rôznych krúžkoch.
Ako každý chlapec, i ja som začal
s futbalom, ale nato ma vzali do
telocvične a ja som prvýkrát v ži-
vote videl basketbalistov. Od-
vtedy – od roku 1950 som sa stal
riadnym členom basketbalového
oddielu (najskôr sa volal Sokol,
potom Iskra Svit). Spomeniem
ešte bratov Bursovcov ale najmä
pána Novotného – mimoriadne vše-
stranného talentovaného špor-
tovca a skvelého človeka, ktorého
som zažil aj ako vychovávateľa.
V roku 1951 som s basketbalom
začal celkom vážne – v družstve
mužov (spomínam na Joža Kapus-
tu, pána Andrášeka z Prahy a i.).

� Prišla povinná vojenčina...
Áno, narukoval som na Moravu a

s basketbalom som neprestal ani
tam. Dokonca sme vyhrali vianoč-

ný turnaj v Olomou-
ci. S dobrým kolek-
tívom sme toho odo-
hrali dosť. A úspeš-
ne. Takže som“ ne-
vypadol“ z formy. Po
návrate do civilu ma
prijali do pletiarne za
mechanika (v tých

časoch tam pracovali pán Krejča,
Tetuľa ), po večeroch som chodil
na tréningy domáceho družstva,
ktoré hralo o postup do l. ligy (tu
si spomínam na pána Vraniaka,
Preislera). V roku 1957 som sa

oženil, na slobodárni VII. sme si
založili rodinu, narodila sa nám
dcéra Alenka, neskôr o 5 rokov
syn Anton a tešili sme sa z nich
a života ako takého.

� Vaše pracovné posty ale
naberali stúpajúcu tenden-
ciu...
Od mechanika som prešiel

k funkcii majstra pletiarne, neskôr
vedúceho dielne do súkarne, kde
som bol skoro 10 rokov, v roku
1970 za vedúceho novej pletiarne
a odtiaľ ma presunuli za hlavného
dispečera. Dovtedy som bol stále

vo výrobe. Akosi to všetko išlo
prudko a rýchlo, lebo po krátkom
čase ma menovali vedúcim
výroby. Medzitým som si musel
doplniť potrebné vzdelanie až po
diplomovaného technika, lebo si
to dané funkcie vyžadovali. V tom
čase onemocnel výrobný ná-
mestník Jano Čech, a tak mi
„prischlo“ aj jeho zastupovanie.
Podnikový riaditeľ pán Porubän
ma pre moje pomerne bohaté
skúsenosti a znalosť problémov
v praxi oslovil s ponukou robiť
riaditeľa konfekčného závodu

v Rožňave, ktorý sa trápil s rôz-
nymi problémami. Malo to byť do-
časne, na krátky čas, kým sa to
rozbehne. A tak nastali tzv.
týždňovky, odlúčenie od rodiny
a z krátkeho času vzišlo nakoniec
5 rokov, počas ktorých som riadil
tento závod. Ten sa pozviechal,
dokonca bol najkrajším zo všet-
kých. V Rožňave som skončil v ro-
ku 1986 a vrátil som sa do Svitu
za riaditeľa závodu, kde som
pôsobil štyri roky.

� Prišla nežná revolúcia,
zmeny aj vo firme...

Nuž, priznám sa, ponúkli mi
vtedy sedem funkcií a ja som si
vybral opäť výrobu – vedúceho
prevádzky, to bola práca, ktorú
som akosi v tom svojom postupe
„preskočil“. Poznal som všetko
a všetkých, tak som sa tam vrátil
rád. A to už bol vrchol mojej pra-
covnej kariéry. Využil som mož-
nosť ísť do predčasného dôchod-
ku s prísľubom, že firme pomô-
žem, ako budem môcť. Takže ako
dôchodca som robil ešte dva roky
koordinátora medzi závodmi Svit
a Rožňavou a Vranovom.

Keď sme v júni pripravovali filmový medailón s oceneným pánom Antonom
Kazimírom, použili sme doň zábery z jeho práve rozkvitajúcej záhradky,
v ktorej sa tak dobre cíti. „Zapózoval „ nám aj pri prezeraní viniča, ktorý s lás-
kou ošetruje a keď v závere septembra prijal moje pozvanie na tento rozho-
vor, priniesol na ochutnávku úžasne sladké strapce hrozna. Milo ma prekva-
pil a potešil týmito chutnými plodmi svojej práce. Nuž a akosi symbolicky
sme pri zapnutom diktafóne začali rozprávať o iných plodoch, ktoré sa mu
počas života podarilo „dopestovať“ - o jeho práci, koníčkoch a živote vôbec.

Celý život som prežil v behu

S prezidentom BK Chemosvit
Ing. M. Didom

S primátorom mesta Dr. R.
Abrahámom.

A to už sú spomienky...
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V septembri 2008
� NARODILI SA
Viliam Derbe, Šimon Kačmarák

� MANŽELSTVO UZATVORILI
Ján Poľanovský a Sopichcha
Sukwichai, Peter Kolesár a Mar-
tina Semanová,Miroslav Vojso-
vič a Lívia Pavličková, Bc. Bra-
nislav Martančík a Bc. Gabriela
Csergeová, Ján Marton a Ing.
Zuzana Kaprálová, Vladimír
Servátka a Bc.Miroslava Dani-
šovská, Ing .Stanislav Jadut a
MUDr.Júlia Mozešová, Brani-
slav Šimíček a Renáta Schnei-
derová.

� ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV
Marta Šterbáková,Mária Kuch-
cíková, Milan Legutky, Anna
Klimková, Štefánia Kviateková
75 ROKOV
Kristína Hurtová,Mária Tete-
montová,Ján Kozubík, Pavol
Fáber, Pavel Fialek, Margita
Pavličková, Lýdia Novotná,
Ing.Ján Kuruc
80 ROKOV
Michal Šeliga, Antónia Dzifčá-
ková, Michal Mlynár, Mária Vy-
skočilová.
85 ROKOV

Viliam Patrik, Terézia Slobodo-
vá, Ján Jurásek, Florián Knotek

� NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Veronika Palušeková, Ing.
Jaroslav Jaborník, Pavol
Urban, Mária Žačoková, Jo-
zef Malinčík, Janka Ovšon-
ková, Miroslav Hosa, Teré-
zia Palová a Vincent Se-
man.

Spolocenská rubrika

Predám
tatranský profil perodráž-
ka, brúsený. I. trieda 135,

Sk, (4,48 €)
II. trieda 110, Sk (3,65
€). Doveziem. Inf. tel.:

0915 863 227,
0907 124 455.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým priateľom,

známym a hasičom z časti
Pod Skalkou, ktorí prišli

odprevadiť 12.septembra
2008 na poslednej ceste

nášho otca
Pavla Urbana.

Ďakujeme za všetky prejavy
sústrasti a kvetinové dary.

Dcéra Maňa s manželom
Vaškom, syn Peťo s nevestou
Evou, vnúčatá Majka, Zuzka,

Evka a Peťo.

Prosíme jubilantov, aby nám návratky ne-
doručovali prostredníctvom schránok na
odkazy pre mestské zastupiteľstvo, ale
osobne, resp. poštou na Mestský úrad.

Predám sedaciu súpravu
3+2+1 za 8 000,-Sk,

dohoda možná.
tel. 0910919284.

� Rozhovor �

Posedenie pri guláši
Dňa 12. septembra 2008 sa členovia základnej

organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vo
Svite stretli v príjemnom areáli pri Kolibe. Po príhovore
predsedníčky zväzu si pripomenuli udalosti SNP a Deň
ústavy. Uctili si aj pamiatku zosnulého člena p. Hudáka.

Akcia bola usporiadaná ako každoročné stretnutie s členmi
Okresnej rady zväzu E. Šimčákovou a J. Baltom, aby sa
oboznámili s novými zákonmi, prípadne vyhláškami v oblasti
zdravotne postihnutých.
Po besede každý zúčastnený dostal guláš. Sponzorsky ho

zabezpečil a pripravil so svojimi zamestnancami JUDr. M. Bezák,
ktorý dlhoročne podporuje aktivity zväzu zdravotne postihnutých
vo Svite, za čo sú mu členovia zväzu vďační.

Ing. Ľubica Kuzmíková

ˇ
� A to sa definitívne končil váš
pracovný vzťah s Tatrasvitom...

Nie celkom, lebo už nebohý Janko
Helebrant ma poprosil, či by som
nevzal funkciu ekonóma v TJ Tatrasvit,
nuž, povedal som si, prečo nie, robil
som to až do zániku tejto športovej
organizácie.

A čo váš srdcu blízky basketbal?
Kedy ste ho zavesili „na klinec“?

S aktívnym hraním som prestal vo
svojich 35 rokoch, ale neopustil som
ho vlastne dodnes. Odložil som
hráčsky dres, trénerstvo mi nesedelo,
tak som sa rozhodol pre post
rozhodcu. Doplnil som si 2. a 1. triedu
a spolu s Rasťom Savarom sme
pískali, čo bolo potrebné. Už nie 1.
ligu, ale všetko ostatné. A to dosť dlho.
Okrem toho som funkcionárčil v TJ –
v istom čase i v Chemosvite, aj v Tatra-
svite. Dnes som ostal zanieteným
fanúšikom a teší ma, že som k tomuto
športu pritiahol aj dcéru, ktorá bola
úspešná basketbalistka, syna, ale
najmä vnuka Michala, ktorý mi splnil
sen, keď sa dostal do prvoligového
družstva mužov.

Čo by ste zo svojho života
najradšej vymazali, čo bolo pre vás
najťažšie?

Určite čas, ktorý nastal po smrti
mojej manželky v roku 1999. To bolo
nesmierne ťažké, bolestivé, ale s
pomocou blízkych, ale i mojich
sústavných aktivít som to prekonal.

A život som prežil vlastne v jednom
behu. Nikdy som sa nenudil, pracovné
i mimopracovné aktivity mi
nedovoľovali ani vnímať, ako rastú deti,
ako plynú dni – veľmi, veľmi rýchlo to
všetko ubehlo.

A tak sme rozhovor ukončili mojou
zvedavou otázkou, ako sa cíti
zdravotne. So smiechom hovorí, že
kým bol v kolotoči povinností, nič mu
nebolo. Až teraz sa mu objavujú
menšie zdravotné problémy, všetci
mu odporúčajú samé diéty a je rád,
že mu lekári dovoľujú aspoň dýchať.
Ale neberie to tragicky, reguluje si to
tak, aby dobre bolo. Dlhé roky robí
predsedu domovej správy v bytovke,
kde býva, lebo to nikto zo susedov
nechce vziať, vedie ekonomiku
zberne Tipos, záhradka si pýta svoje,
aj na dcérinej záhrade rád priloží ruku
k dielu, k tomu si dopraje zážitok zo
zápasov basketbalistov, aj do-
mácnosť potrebuje „gazdu“ – no
povedzte, je to na dôchodcu málo?
Myslím, že tento dar mu mnohí môžu
závidieť. Veľa zdravia, pán Kazimír a
nech vám svieti slniečko počas celej
jesene života!

Veronika Žoldáková

MS SČK vo Svite, Klub darcov krvi v Chemosvite a
THO v PP sa obracia na svojich darcov, občanov a

mládež v meste Svit a okolia s výzvou pre darovanie
krvi v akcii

„Mikulášska kvapka krvi“
Odber sa uskutoční dňa 4. 12. 2008 od 10.30 do 15.00
hod. vo Svite za pomoci mobilnej jednotky NTS SR.
Krv môže darovať občan:

 od 18 do 60 rokov a váži minimálne 50 kg

 ktorý neužíva pravidelne dlhodobo lieky

 ktorý je 2 týždne bez hnačky a horúčky

 4 týždne po doužívaní antibiotík

 ktorý 6 mesiacov nebol operovaný, tetovaný,

nepostúpil akupunktúru, piercing

 1 rok po pôrode alebo dokončení tehotenstva

 48 hodín po očkovaní

Informácie o tejto dobrovoľnej akcii budú ešte zverejnené
formou rôznych letákov na informačných tabuliach v Che-
mosvite, v meste Svit a ostatných podnikoch mesta Svit.

M. Zentková – MS SČK Svit



Predseda osady Máj František
Mlynarčík pri otvorení výstavy privítal
za OV SZZ Jána Korenku, predsedov
záhradkárskej osady Breziny Jozefa
Kalakaja, Štokava I Jána Perinaja,

Štokava II
Karola Be-
reša, pred-
sedníčku
Klubu dô-
chodcov vo
Svite Bernadetu Točekovú a ďalších
hostí.

„Výstava ovocia a zeleniny vo Svite
má už svoju dlhoročnú tradíciu. Aj
tohto roku sa nám podarilo pripraviť
celomestskú výstavu, ktorá len z časti
zobrazuje činnosť viac ako 600
organizovaných záhradkárov vo Svite
v štyroch záhradkárskych osadách.
Zásluhou predsedov záhradkárskych
osád a pomológov (špecialisti na
určovanie ovocia a zeleniny) Štefana
Joppu, Jána Eštvánika, Jána Zelku,
Michala Trhaja, Cyrila Havlíka sa nám
podarilo sústrediť 262 exponátov, z
nich ovocia 218, najviac Štokava I (76
ovocia), Breziny 89, Máj 32 a Štokava
II 15 exponátov.
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Záhradkári
vystavovali plody

Aj tohto roku záhradkári zo svitských zá-
hradkárskych osád predstavili výpestky ve-
rejnosti. A to na celomestskej výstave ovo-
cia a zeleniny, ktorú v dňoch 17. - 19. 9.
2008 organizačne pripravila osada Máj.

Otvorenie výstavy.

Samostatnú prezentáciu 52 druhov liečivých rastlín zabezpečil
Ján Jankal. Som rád, že na výstave sa stále viac objavujú
rezistentné a tolerantné odrody, ktoré sú veľkým prínosom pre
zdravu výživu,“ povedal pri otvorení výstavy F. Mlynarčík.

Uznanie všetkým záhradkárom a vystavovateľom vyslovil aj
zástupca OO SZZ J. Korenko, ktorý o.i. povedal: „Aj tohtoročná
výstava dokazuje vysokú úroveň organizovaného pestovania ovo-
cia a zeleniny vo Svite.“

Medzi prvými návštevníkmi, ktorí si so záujmom prezreli výstavu
bol primátor mesta PaedDr. Rudolf Abrahám.

Všeobecný záujem návštevníkov výstavy sa sústredil okrem
exponátov veľmi kvalitných odrôt jabĺk, hrušiek a slivák a rôznych
druhov zeleniny na vystavované hrozno biele i červené a dokonca
marhule, broskyne, i kiwi, ktoré sa v minulosti nedali v týchto
podtatranských podmienkach dopestovať.

Vybrané exponáty, a to 43 exponátov ovocia a 52 liečivých
byliniek, boli vystavené na Okresnej výstave ovocia a zeleniny
v Kežmarku v dňoch 24. - 25. 9. 2008. Text a foto: M. Jurčák

Sofokles:
Nikto nemiluje život tak, ako starý človek.

Október symbolizuje jeseň vo všetkých podobách, padá lístie zo
stromov, vytvára pestrý koberec na chodníkoch, ćestách, jesenné
počasie symbolizuje našu náladu - raz veselšiu, inokedy smutnejšiu. Aj
preto je sviatkom staršieho pokolenia. Nesie sa v znamení úcty
k starším.

V živote každého človeka sú míľniky, pri ktorých postojíme
a zamýšľame sa, aký kus cesty sme ušli, čo sa nám podarilo a čo
nepodarilo uskutočniť a nakoniec, aby sme si mohli povedať, že sme žili
správne takým životom, ako nás vychovali naši rodičia. Mnoho jarí
a jesení musí človek prejsť, aby uvidel svoje dielo ako celok. Život
človeka sa skladá najmä z radostí a starostí. Na tvári sa strieda úsmev
so slzami. Deň za dňom v kalendári beží, zastaviť sa nedá, pretože čas
je neúprosný. Ukrajuje hodinu za hodinou, deň za dňom, rok za rokom.
Všeličo môže človek zastaviť, ale práve čas sa nikdy nezastaví,
nespomalí. Čas je rieka nášho života a my sa pri jej toku občas
zastavíme, aby sme si uvedomili určitý medzník svojho života. Roky nám
ako kvapky pretekajú pomedzi prsty a zrazu zistíme - je tu staroba. Na
našu tvár už čas vpísal hlboké vrásky, naše vlasy pokryl závojom
strieborným. Ale pod ním sa skrývajú dlhoročné skúsenosti. Práca,
ktorú sme vykonali, je najkrajším svedectvom nášho života. Vracia sa
nám v našich deťoch a vnúčatách. Žijeme v nich a pre nich. Sú naším
pokračovaním.

Už padajú listy zo stromov, všetko ide tak, ako má. Tak ako slnko
rozdáva ľuďom teplo a život, tak rozdávajme aj my pokoj, lásku, múdrosť
do našich rodín a okolia.Prenesme sa ponad všetky úskalia a starosti,
buďme veselí, tešme sa z každého prežitého a nového dňa.

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v zastúpení MO Jednoty
dôchodcov Slovenska vo Svite želám všetkých seniorom do ďalších
rokov veľa dobrého zdravia, šťastia a spokojnosti.

Pavol Záhradník
predseda MO JDS Svit

Október - Mesiac úcty k starším

JDS na vinobranie
Jednota dôchodcov Slovenska vo Svite nepoľavuje vo

svojich aktivitách ani pred záverom roka. Práve naopak, vý-
bor JDS pod vedením predsedu Pavla Záhradníka na svo-
jom zasadnutí 2. 10. 2008 sa zaoberal o.i. prípravou člen-
skej schôdze, aktivitami členov v rámci Mesiaca úcty k star-
ším, účasťou členov na mestských oslavách 24. 10. a kul-
túrnych podujatiach, ako aj účasťou členov na pripravova-
nom výlete na vinobranie, ktoré organizuje JDS s Klubmi
dôchodcov vo Svite.

Vítanie nových občiankov patrí na Mestskom úrade
k tradičným pekným slávnostiam. Mladých rodičov s ich
ratolesťami prijal primátor mesta PaedDr. Rudolf
Abrahám.

Foto: A. Pálešová
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Ovocie a zelenina pre zdravie
Ovocie a zelenina sú nevyhnutnou potrebou pre
stravovanie človeka a nie prepychovou súčasťou
nášho jedálneho lístka, pretože dodávajú nášmu
organizmu okrem vitamínov aj veľa minerálnych
látok. Žiaci 3. A triedy na ZŠ Komenského vo Svite
sa okrem iného dozvedeli, že ovocie a zelenina sa
má kupovať čerstvá, musí sa uskladňovať vyho-
vujúcim sposobom a kuchynsky pripravovať
správnou technológiou.

Mgr. Bibiána Javoreková

Prvý deň odpoludnia
navštívili Agua City v Po-
prade. Druhý deň v dopo-
ludňajších hodinách sa v
kinoreštaurácii Spolcent-
ra uskutočnila konferen-
cia na danú tému. Mala
vysokú odbornú i spolo-
čenskú úroveň. Okrem

odbornej problematiky
prezentovanej jednotlivý-
mi školami bola veľmi
vhodne spestrená taneč-
nými kreáciami študen-
tiek SOŠ zo Svitu. Odpo-
ludnia sa uskutočnila pe-
šia vychádzka do Lopuš-
nej doliny, počas ktorej
monitorovali čistotu vôd

pomocou bezstavovcov.
Tretí deň dopoludnia nav-
štívili čistiareň odpado-
vých vôd v Poprade.

Poďakovanie za ús-

pešný priebeh stretnutia
patrí riaditeľovi SOŠ vo
Svite Milošovi Čičmanco-
vi, no najmä profesorkám
Ing. Martine Gánovskej a
Ing. Adriane Mlynskej za
prípravu i prevedenie
stretnutia po odbornej
stránke. Ján Ryša

Voda v pozornosti stredoškolákov
V dňoch 17. - 19. 9.2008 sa v rámci družby náš-

ho mesta s poľským mestom Knurów uskutočnilo
vo Svite stretnutie študentov SOŠ vo Svite a 4 škôl
z Knurówa . Celé stretnutie sa nieslo v znamení vo-
dy o čom svedčí aj téma stretnutia: „Voda v život-
nom prostredí“.

A že beseda mala medzi štvrtákmi úspech, o
tom svedčí práca jednej žiačky, ktorá bola
vyhodnotená v triede ako jedna z najlepších:

S vedomosťami do sveta
Na hodine anglického jazyka prišiel do triedy syn

pani učiteľky RNDr. Danice Božovej Vladimír Boža.
Prišiel nám porozprávať a podeliť sa o svoje zážitky
z Egypta a Vietnamu. Tu sa zúčastnil medzinárodnej
olympiady z fyziky a informatiky. Vďaka svojim
vedomostiam videl egyptské pyramídy a navštívil
krásne miesta vo Vietname. Na hodine nám
premietal krásne fotografie zo svojich ciest.
Povedal, že na cestách mu veľmi pomohla znalosť
anglického jazyka, lebo reč ľudí v Egypte a vo
Vietname je veľmi ťažká, ale veľa ľudí tam vie
angličtinu.
Teraz viem, že ak sa budem veľmi dobre učiť,
môžem sa aj ja dostať do sveta a zažiť veľa pekných
zážitkov.

Dominika Pacigová, žiačka IV.B.

Mesto Svit
vás pozýva na

divadelné predstavenie Divadla J. G.
Tajovského vo Zvolene

Carlo Goldoni

ČERTICE
Komédia o ženách, ktoré už pred 300 rokmi

vedeli dobre zametať s mužmi
18. novembra 2008 o 18.00 hodine

v sále Domu kultúry vo Svite
Vstupné : 120,- Sk

Predpredaj: MsÚ Svit, odd.kultúry
Reštaurácia Domu kultúry

Reprezentácia vedomostí V. Božu

Zúčastnil sa dvoch olym-
piád, a to Medzinárodnej fy-
zikálnej olympiády vo Viet-
name, kde bol prvý, a v

Egypte na Medzinárodnej
informatickej olympiáde,
kde obsadil veľmi pekné 2.
miesto. Začiatkom septem-

bra prišiel medzi štvrtákov
ZŠ Mierová, aby im poroz-
prával o svojich skúsenos-
tiach z medzinárodných ve-
domostných olympiad a mo-
tivoval ich na dosahovanie
vedomostí, ktoré by mohli
uplatniť vo svojom živote,
napr. pri takých a podob-
ných olympiádach.

Počas tohtoročných letných prázdnin sa najlepší
stredoškolskí študenti stretli na medzinárodných
vedomostných olympiadách. Slovensko reprezento-
val aj bývalý žiak ZŠ Mierová vo Svite a súčasný
gymnazista Vladimír Boža (na obr. prvý zľava).

Mesto Svit

vás pozýva na
program pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším

VAGONÁR
LEN PRE VÁS

24. októbra 2008 o 16,00
hodine v Dome kultúry Svit

Vystúpi Malý mužský zbor zo
Svitu a úspešný folklórny
súbor Vagonár z Popradu.

Vstup voľný

VAGONÁR LEN
PRE VÁS

��

��
��



Ak ste svedkami porušenia zá-
kona alebo si myslíte, že ide o je-
ho porušenie, alebo o porušenie
všeobecne záväzných nariadení
mesta, podajte o tom svedectvo
mestskej polícií alebo OO PZ.

Mnoho páchateľov uniká spra-
vodlivosti preto, že sme ľahostajní
voči svojmu okoliu, alebo z obáv

nie sme ochotní svedčiť. Preto
mnohí z nás radšej nič nevidia.

Ponúkam vám tieto rady:
� v nočných hodinách sa

vyhýbajte tmavým neosvetleným
miestam

� nepúšťajte do svojich do-
mácností rôznych podomových
obchodníkov

� nenechávajte otvorené okná
na ľahko dostupných miestach 

� vo svojich vozidlách nene-
chávajte voľne položené doklady,
kľúče a iný drahý materiál lákajúci
zlodejov

� cez cestu prechádzajte len
po miestach k tomu určených

� pri jazde na bicykli vo
večerných hodinách je vždy lep-
šie byť opatrený doplnkami z
reflexných materiálov

� nikdy zbytočne neinformujte
okolie o tom, že odchádzate na
dlhšie zo svojho bydliska

�pri dlhšom odchode z domu
si nechajte vyberať poštu svojimi
známymi alebo rodinnými prísluš-
níkmi

Pri akomkoľvek podozrení vo-

lajte mestskú políciu na číslo
0905 636 715, prípadne na číslo
158 bez ohľadu na čas.

Ak máte podozrenie o osobách
obchádzajúcich vozidlá na parko-
viskách, okolo novinových stán-
kov, obchodov, o pohybe cudzích
osôb vo vchodoch domov, o oso-
bách ktoré poškodzujú Váš alebo
cudzí majetok, ak sa správajú ne-
prístojne na verejnosti, znečisťujú
verejne prístupné miesta, zakla-
dajú nelegálne skládky, striekajú
spreymi po stenách, napádajú iné
osoby, vodia psov bez vodítka a
náhubku a neodstraňujú po nich
exkrementy...

KONTAKTUJTE  AJ ANONYM-
NE MESTSKÚ POLÍCIU 

(0905 636 715)
Jedine spolupráca občana

a polície prispeje k vašej bezpeč-
nosti.               Ing. Jozef Dluhý 

náčelník MsP Svit

Aj vy prispejte k svojej bezpečnosti
Dôležitou súčasťou práce mestskej polície je spolupráca s

občanmi mesta. Medzi základné povinnosti pracovníkov
mestskej polície patrí okrem dodržiavania zákonov a iných
všeobecne záväzných predpisov aj ochrana práv a slobôd
občanov. Mestský policajt chce a musí mať dôveru obyvateľov
mesta, musí vystupovať na verejnosti tak, aby občan nemal z
neho strach, ale istý rešpekt a zároveň aj istotu, že dokáže za
pomoci občana rázne, nekompromisne, ale bez prehnanej
tvrdosti zasiahnuť. A tu prichádza na rad občan, ktorý môže
rôznymi spôsobmi pomôcť pri riešení priestupkov, a tým
uľahčiť sebe a samozrejme aj práci mestskej polície.

V primárnom vzdelávaní žiakov 1.-
4. ročníka v školskom programe
Škola je môj kamarát sme stanovili
profil absolventa tohto stupňa
vzdelania a jeho spôsobilosť.  V 1.
ročníku sme zvolili 5 hodín voli-
teľných predmetov: rozšírili sme
slovenský jazyk a matematiku hra-
vou formou o 1 hodinu, prírodo-
vedu a etickú výchovu o ½ hodinu,

telesnú výchovu sme posilnili po-
hybovými hrami 1 hodinou. Pri-
márny zámer v spôsobilosti ovlá-
dať základy cudzieho jazyka sme
naplnili 1 hodinou anglického
jazyka s možnosťou navštevovať
krúžok anglického jazyka.
V nižšom sekundárnom vzdelávaní
5.-9. ročníka bola náročná  voľba
6 hodín voliteľných predmetov v 5.

ročníku. Požiadavky štátneho vzde-
lávacieho programu na čitateľskú
a komunikačnú, matematickú a in-
formačnú gramotnosť žiakov
spolu s ovládaním základov dvoch
cudzích jazykov v profile absol-
venta tohto stupňa vzdelania nás
viedli v 5. ročníku  k posilneniu ma-
tematiky a informatiky o ½ hodinu,
výtvarnej výchovy a telesnej vý-
chovy o 1 hodinu. Novými pred-
metmi sú – grafická komunikácia,
tvorba a prezentácia projektov,
sídelná geografia s 1 hodinou.
Školský vzdelávací program 5.-9.
ročníka  nesie názov Škola pre
život.

Všetci pedagógovia sa s plnou
zodpovednosťou podieľali na tvor-
be školského vzdelávacieho
programu, za čo im patrí poďako-
vanie. Cieľom ich úsilia bolo za-
chovanie kvality výchovy a vzdelá-
vania žiakov školy, pochopenie
a uplatnenie  moderného poňatia
vyučovania, vytvorenie tvorivého
a podnetného prostredia pre ab-
solventov školy, ktorí budú pripra-
vení uplatniť sa  na stredných a vy-
sokých školách a v ďalšom pro-
fesijnom živote.
Obsahová reforma má pred sebou
ešte štvorročné obdobie, v ktorom
sa potvrdí správna profilácia našej
školy a výber voliteľných predme-
tov, ktorými sa naplní náš zámer.                                                                                                                        

Mgr. L. Szabová, riad. školy

Obsahová reforma  i  v ZŠ Mierová
Štátny vzdelávací program redukoval učebné predmety,
umožnil škole  zvoliť si voliteľné predmety v rozsahu 30%,
ktoré budú vyjadrením jej základnej  koncepcie a dlhodobých
úloh vo výchove a vzdelávaní,  budú zodpovedať  tradíciám v
regióne a požiadavkám  zriaďovateľa, ale zároveň zohľadnia
kvalifikovanosť pedagógov. Úloha neľahká, ale žiaduca. 

Vaše rodinné kníhkupectvo
tento mesiac ponúka

vtipné, ľahko zapamätateľné pore-
kadlá, rečňovanky, pesničky a žartov-
né veršíky, ktoré nájdete v nanovo
vydanej knihe Slimáčik máčik potešia
nielen tých najmenších, ale aj ich
starých rodičov, ktorí sa týmto spôso-
bom aspoň na chvíľu vrátia do svojho
detstva. Dočkali sme sa aj pokračo-
vania úspešnej knihy z pera slovenskej
spisovateľky Anny Adamovej Na samo-
tu sa nezomiera. V prvom dieli, (Na
lásku sa nezomiera), nám predstavila
lásku vo viacerých podobách. Druhý
diel je venovaný samote a tomu, ako
bolí... najmä vtedy, keď zhasne nádej.
Každý z nás sa už ocitol V ťažkej
chvíli... Slová niekedy nestačia... tie
z knihy Helen Exley v ťažkej chvíli určite
potešia. Súmrak. Kniha milovaná
i odsudzovaná. Nepochybne prečíta-
nia hodný napínavý román autorky
Stephe-nie Meyerovej, pre ktorý
nebudete spávať. 

Spievala celá kaviareň
Posledná septembrová sobota sľu-
bovala vo videokaviarni Spolcentra
dobrú zábavu, nakoľko sa tu konal
ďalší ročník súťaže Spieva celá
rodina. 
Organizovala ju OO Únie žien Slovenska

v Poprade, Podtatranské osvetové stredis-
ko v Poprade a Mesto Svit. Po dlhodobej
propagácii tejto akcie sa, žiaľ, prihlásili len
dve rodiny z celého okresu, čo bolo
organizátorom naozaj úprimne ľúto. 

Aj divákov bolo menej ako vlani (zrejme
pekným počasím, ktoré ich vytiahlo do
prírody a záhrad), ale ak tak sa vďaka
súťažiacim rodinám a ĽH DFS Maguráčik
z Kežmarku a Speváčkam FS Vagonár
z Popradu všetci hostia cítili výborne.
Takže nakoniec spievala celá kaviareň.
Nálada bola výborná a odborná porota
rozhodla o postupe rodiny z Hranovnice,
ktorá spievala v zložení Marta Vallušová,
Katarína Liptajová a Martin Liptaj. 

Úprimná vďaka patrí Mestu Svit,
Podtatranskému osvetovému stredisku
v Poprade, Kvetinárstvu Gabika Svit
a výboru ZO Únie žien vo Svite – všetkým
za obetavú pomoc.

vž-

BeneLibri 
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Kľúč do sveta ticha
Kľúč do sveta ticha použili deti v materskej škole vo Svite, aby pri
príležitosti Medzinárodného týždňa nepočujúcich nazreli do krajiny bez
zvukov, v ktorej žijú nepočujúci občania nášho mesta Svit.

Pozvanie do materskej školy prijali p. Klasová a p. Zamkovská. Ich
handicap im neumožňuje vyjsť zo sveta ticha, ale naučili sa v ňom viac
vnímať očami a srdcom, rozprávať rukami a odčítať z pier. Nepočujú,
ale ich srdce nie je hluché.
Spoločné stretnutie umožnilo našim deťom  vcítiť sa do ich života
v úplnom tichu a takýmto spôsobom sme čiastočne prispeli k rozvoju
ich empatického cítenia k zdravotne postihnutým ľuďom. Oboznámili
sa so spôsobom komunikácie nepočujúcich, ktorá prebieha
prostredníctvom  posunkovej reči. Pretože nepočujúci najlepšie
pochopia význam slov prostredníctvom obrazu a pohybu, učiteľky
zahrali hosťom i deťom pantomimické divadelné predstavenie
„Zvieratká v jeseni“, ktoré zotrelo rozdiely medzi nami. Rozumeli sme
si bez slov a zvukov a dobre sme sa zabavili. Záver už patril tým
najmenším, ktorí obdarovali hostí vlastnoručne vyrobenými darčekmi.
Doplnila ich riaditeľka Mária Zentková prianím pevného zdravia
a života v kruhu ľudí ochotných vždy s láskou podať pomocnú ruku.

Alžbeta Hurčalová
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Jubilejné stretnutie Baťovcov

Veď, keď spomenieme obnovené
stretávanie absolventov Baťovej
školy z rokov 1938 až 1942, sme
svedkami, ako tu prichádzajú na
stretnutie maturanti zo SPŠ
chemickej, ktorá mala v minulosti
celoštátne pôsobenie.

Jedno z takýchto stretnutí sa
uskutočnilo 12. 9. 2008, kedy sa
stretli maturanti, ktorí do SPŠ
chemickej vo Svite chodili v rokoch
1954 - 58. Jeden z nich, Ondrej
Zoričák, riaditeľ spoločnosti SKI
CHEM, a. s. nám povedal: 

„Stretnutie sa uskutočnilo po 50
rokoch a z celkového počtu žiakov
37 je už len 30 živých. 15
spolužiakov sa dnes stretlo na
miestach, kde sme sa nielen učili,
ale i pracovali a zabávali. Pri stretnutí
sme si oživili spomienky na uplynulé
roky, ktoré sme prežívali na škole
pod vedením riaditeľa p. Puflera
a triedneho profesora Ing. Marcela
Galanského. Zaspomínali sme si
nielen na školu, ale najmä na život na
internátoch, kultúrne a športové
vyžitie, i na budovateľské úsilie
napríklad pri budovaní futbalového
štadióna, asfaltového ihriska pred
školou a pod. Náš život bol pestrý
a zaujímavý, teraz po rokoch vidíme,
aký je to rozdiel oproti súčasnosti.
Ďakujem za organizátorov stretnutia
vedeniu Strednej odbornej školy
s riaditeľom Milošom Čičmancom,
že nám umožnili zajsť aj do triedy
a na miesta, kde sme pôsobili.“

Vzhľadom na to, že medzi
maturantmi z rokov 1954 - 58 boli aj
tí, ktorí do Svitu prišli po viacerých
rokoch z iných miest Slovenska,
opýtali sme sa ich na názor na
stretnutie a súčasný Svit.

Eduard Valluš zo Žiliny -
“Samozrejme, aj mesto Svit sa po
tých rokoch zmenilo, len tie V. Tatry
pred nim ostali, ale tiež už sú
zmenené (víchricou pozn. red.).
Rozrástol sa podnik Chemosvit, aj
obývacia štvrť najmä Pod Skalkou sa
rozrástla, i východná časť mesta
zmenila svoj vzhľad. Svit mal vždy
veľa zelene a je dobré, že si to
ponecháva aj v súčasnosti. Je to
mesto mladé, ktorému do budúcna
želám veľa tvorivých nápadov
v prospech občanov mesta.”

Martin Lunter z Trebišova - “Ja
mám pekné spomienky na Svit.
Teraz, keď som na dôchodku často
si zaspomínam na časy minulé, plné
tvorivých činov v oblasti kultúry, ktorá
mi bola najbližšia. Poznal som tu veľa
ľudí, ktorí však už ako som sa
dozvedel, nie sú medzi živými. Je
vidieť, že v meste sa investuje.
Spolcentrum, kde sme často trávili
voľný čas vystupovaním a zábavami
je po rekonštrukcii na vysokej úrovni,
aj čistota mesta sa mi páči. Keď som
tu, ani si neuvedomujem, že ubehlo
už dlhých 50 rokov, akoby som
omladol, zostali len spomienky na
miesta, kde sme drali lavice a chodili
do blízkeho lesa na rande.”     

MM..  JJuurrččáákk

Zhodou okolností sa ich
stretnutie uskutočnilo prá-
ve v deň, kedy mal
v Toronte pohreb Tomáš
Baťa ml., syn známeho za-
kladateľa a od roku 1998
čestný občan mesta Svit.

Jeho pamiatku, ako aj tých
absolventov, ktorí sa piat-
kového stretnutia už nedo-
žili, si baťovci uctili minútou
ticha, Program stretnutia
sa tradične začal polože-
ním kytice kvetov k pomní-

ku zakladateľa dynastie T.
Baťu st. a k pamätníku pad-
lých vo Svite.

Na programe 15. výroč-
nej schôdze bolo aj odovz-
danie ďakovných pamät-
ných listov členom klubu,
čestným členom a spolu-
pracovníkom klubu a voľba
nového výboru klubu. Celé
stretnutie vyvrcholilo spo-
ločným obedom v hoteli
Mladosť vo Svite.

Text a foto: 
E. Potočná

Dom kultúry vo Svite ožil v piatok 5. septembra
2008 spomienkami. Už po pätnástykrát sa tu
zišli absolventi Baťovej školy práce, aby sa zú-
častnili na výročnej členskej schôdzi Klubu
ABŠ, zaspomínali na svoje školské roky, na spo-
lužiakov i spolupracovníkov, a tí, ktorí pricesto-
vali zďaleka, sa pozreli aj do mesta, kde strávili
nezabudnuteľné chvíle svojej mladosti.

Svit, mesto mladých, ktoré v minulosti poskytovalo na
stredných odborných školách pre žiakov nielen teoretické
ale i odborné vedomosti je stále v trvalej pozornosti tých,
ktorí tu pôsobili.

Stretávka po polstoročí
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� Pán prezident, s akými
zmenami vstupujete do bas-
ketbalovej sezóny?
Najväčšou je zmena hracej plo-

chy, ktorá bude v Aréne Poprad.
Družstvo si na ňu postupne zvy-
ká a verím, že keď si na mužský
basketbal v Aréne zvyknú aj po-
pradskí diváci a vytvoria družstvu
skutočne domáce prostredie,
družstvo môže splniť cieľ, ktorý
sme si pre nastávajúcu sezónu
dali - byť medzi prvými štyrmi
družstvami.

� Čo sa zmenilo v kádri
družstva?
O zmenách v družstve sme už

verejnosť informovali, káder sa v
kompletnom zložení predstavil
na medzinárodnom turnaji o

Podtatranský pohár v Aréne Po-
prad v dňoch 24. - 26. 9., kde sa
zišla veľmi silná konkurencia.
Káder je zložený dobre, skúse-
nejší hráči (Práznovský, Klarič,
Laco, Ingles) s mladými per-
spektívnymi odchovancami (Ku-
tarňa, Vraniak, Bíllek, Kuchalík,
Madzin), spolu s ďalšími v kádri
(reprezentant   Sedmák, Findu-
ra, Paraík, Ukrajinec Zhuzha tvo-
ria vyrovnaný kolektív. Radosť
máme z toho, že v kádri sú od-
chovanci mladežníckeho bas-
ketbalu, lebo cieľom klubu je aj
vychovávať hráčov pre sloven-
skú extraligu.

Len na kolektíve záleží, ako sa
zomknú a vytvoria pod vedením
trénerov J. Ištóka a J. Drobného

tím, ktorý bude odovzdávať na
palubovke všetko pre dobré vý-
sledky a športové vyžitie divákov.

� A čo diváci, čo od nich
očakávate?
Nie všetci priaznivci, najmä vo

Svite, prijali zmenu hracej plochy
s pochopením. Preto, bol by
som rád, aby hráči už v prvých
zápasoch hrou potešili divákov a
tým pritiahli do Arény aj tých, kto-
rí si povedali, že do Popradu
chodiť na basketbal zo Svitu ne-

budú. Verím, že to naši priazniv-
ci vo Svite pochopia a pre lepšie
podmienky v Poprade nielen pre
hráčov ale i divákov na mužský
basketbal nezanevrú. Práve nao-
pak, vo zvýšenej miere aj s priaz-
nivcami a fanúšikmi ženského
basketbalu z Popradu a okolia
budú v Aréne počas celej sezó-
ny šiestym hráčom. Chceme
hrať pre vyžitie divákov v športe,
ktorý má v regióne a najmä vo
Svite dlhoročnú tradíciu.

� Čo ste pre divákov zo Svi-
tu pripravili?
Pre fanúšikov zo Svitu a Fan

klub na každý majstrovský zápas
BK Chemosvit Poprad v spolu-
práci s mestom Poprad a SAD
Poprad zabezpečí bezplatný au-
tobus. Pripravujeme aj ďalšie no-
vinky, o ktorých sa diváci dozve-
dia prostredníctvom miestných
médii a na 

www.bkchemosvit.sk.
Poďakoval: M. Jurčák 

Basketbalisti Chemosvitu Poprad vstúpili zápasom
s Levicami v stredu 8. 10. do novej basketbalovej extraligovej
sezóny. S akými predstavami a cieľmi, to sme sa spýtali prezi-
denta BK Chemosvit Poprad Ing. Michala Didu.

Cieľ zostáva
Náš rozhovor s Ing. Michalom Didom, prezidentom  BK Chemosvit Poprad

Jana Pronská 
– Zlatníkova chovanica

Ľúbostný historický román zo stredo-
vekého Slovenska, odohrávajúci sa
na Ľubovianskom hrade. Prípravy na
svadbu syna krakovského kniežaťa a
jeho nevesty z významného rodu,
krásnej Ariany sú v plnom prúde. Nik
však nepozná totožnosť zlatníckeho
tovariša, ktorý vyrobil nezvyčajne
krásne šperky a sobáš, ktorý bol do-
predu dohodnutý je ohrozený.

Khaled Hosseini 
– Majster šarkanov

Dojímavý príbeh o chlapcovi, ktorý je
prenasledovaný pocitom viny za zradu
svojho priateľa z detstva. Vstup rus-
kých vojsk do Afganistanu prinúti jeho
rodinu emigrovať do Ameriky. Po ťaž-
kých začiatkoch sa napokon presadí
ako úspešný spisovateľ. V jeho vlasti
však stále žije ktosi, kto pozná

spôsob, ako sa stať zasa dobrým…
Anna-Carola Krausse 

– Dejiny maliarstva
Maliarstvo bolo už od čias antiky po-
važované za remeslo a majstri zhoto-
vovali obrazy na požiadanie. “Tvorivú”
slobodu si maliari vydobyli pred prib-
ližne sedemsto rokmi. Autorka ponú-
ka zaujímavosti o živote i diele zná-
mych maliarov od renesancie až po
súčasnosť, približuje hlavné umelec-
ké smery a predstavuje najznámejšie
umelecké diela. 

Jacqueline Wilsonová 
– Dieťa s kufrom

Desaťročná Andy rozpráva o tom, čo
preživa po rozvode svojich rodičov.
Jeden týždeň býva v maminej novej
rodine a jeden týždeň v ocovej. Vlast-
ne má poci, že namá domov. Zdá sa,
že sa ním stal jej kufor. Teda to, čo si
v ňom vláči sem a tam.

Nové knihy v Mestskej knižnici

Prvý októbrový víkend sa
zástupcovia našej samosprávy –
Mestského úradu vo Svite
zúčastnili návštevy mesta Knu-
rów, kde odohrali priateľský fut-
balový zápas s vedením nášho
poľského družobného mesta.
Táto návšteva sa uskutočnila
v zmysle partnerskej zmluvy obi-
dvoch miest.  Našich zástupcov

prijal prezident mesta Knurów
Adam Rams a potešujúce je, že
v zápase, ktorý sa hral v špor-
tovej hale zvíťazili sviťania vyso-
kým rozdielom 10:5. Okrem
samotného zápasu si pozreli
investičné akcie mesta Knurów
a spolu s poľskými priateľmi
v rámci výmeny skúseností
utužili družobné vzťahy.        -vž-

Futbalisti samosprávy milo prekvapili

Skvelý koncertík v Basket Pube
V závere septembra sa z Basket Pubu vo Svite ozývala dobrá
hudba – tentokrát naživo. V rámci svojho celoslovenského
turné sa aj v našom meste zastavil populárny Robor Papp
s Bystríkom a poprednými hudobníkmi zo Slovenska, aby
spoločne vytvorili vynikajúcu atmosféru septembrového
večera. Vďačné publikum vo Svite, ale i samotní muzikanti
hodnotili tento koncert ako skvelý. Ako nám organizátor večera
Ing. Janko Drobný povedal, nie je vylúčené, že títo sympatickí
hostia budú hrať aj na budúcoročnom Steetballe vo Svite.  

-vž-

Tradičné prijatie jubilantov na MsÚ vo Svite.          Foto: A. Pálešová
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Na Majstrovstvách kraja mlad-
ších žiačok v Michalovciach 21.
9. 2008 sa vo výbornej forme
predviedli naše mladé atletické
talenty Lenka Poništová a Stanka
Lajčáková. Lenka v behu na 60m
prekážok zvíťazila časom 10,4 s,
keď súperkám už za prvou pre-
kážkou ukazovala len chrbát
a rovnako aj Stanka v behu na
600m zvíťazila spôsobom štart-
cieľ a zaslúžene prebrala zlatú
medailu.
Na Majstrovstvách Slovenska
žiakov v Košiciach vo veternom
a mimoriadne chladnom počasí
obsadila Soňa Vnenčáková
v behu na 600m ôsme miesto
z 33 pretekárok celého Sloven-
ska.

7. 9. 2008 Beh Novoveskou Hutou - 10 km:
Muži nad 60 rokov: 1. Stanislav Miškár
Ženy nad 35 rokov: 1. Danica Božová (bez rozdielu veku 2.)
13. 9. 2008 Račkova dolina
Aminostar pohár v extrémnych horských behoch      
(s medzinárodnou účasťou)
Vysokohorský beh cez Klin - 21 km s prevýšením cca 1300 m
Muži nad 40 rokov: 8. František Gallik
Ženy bez rozdielu veku: 6. D. Božová
20. 9. Rožňava - Malý gemerský maratón (21,1 km):
Ženy nad 45 rokov: 3. D. Božová (bez rozdielu veku 4.)
27. 9. 2008 Popradský kros (14 km):
Muži nad 60 r.: 3. S. Miškár. Ženy bez rozd. veku: 1. D. Božová

Lenka a Stanka – Majsterky kraja

Bežci v septembri

V závere augusta obe naše atlétky ab-
solvovali 8-dňové tréningové sústredenie
na  chorvátskom ostrove Cres. 

Dievčatá z MŠK Iskra Svit  
na medzinárodnom turnaji

Po augustovej príprave, ktorú absolvovali naše družstvá
dievčat z Mládežníckeho športového klubu Iskra Svit v domá-
com prostredí, sme prijali pozvanie riaditeľstva ZŠ na Ko-
menského ul. v Poprade na Medzinárodný turnaj v minibas-
ketbale chlapcov a dievčat ročník 1997 a mladší. 

Vo veľmi silnej konkurencii kvalitných družstiev z Maďarska,
Poľska, Popradu a Košíc sme odohrali 3 zápasy s vekovo staršími
dievčatami. Napriek prehrám (Mezőberény – Svit 33 : 20, Krakow
43 : 20 a Poprad – Svit 52 : 25), výkon, ktorý dievčatá podali, nás
len presvedčil o tom, že sa uberáme správnou cestou. Sme si
vedomí našich herných nedostatkov, ktoré budeme počas
ligového roku 2008/2009 odstraňovať. Pre nás je to ešte len
začiatok a preto veríme, že na budúci rok z tohto turnaja
prinesieme medailu. Dúfam, že naše ciele budú motivovať aj
ostatné svitské dievčatá prísť medzi nás.Radi by sme vás pozvali na
naše ligové zápasy, ktoré budú prebiehať v ZŠ na Mierovej ul.
Informácie na internete www.mskiskrasvit.sk               M. Drobná

Družstvo mužov BKM Legato
SVIT  1. liga:

25.10. Svit - KOVOHUTY KROMPACHY
26.10. Svit - BK ´99 PREŠOV 

15.11. Svit-  BK AC LB Spišská Nová Ves
Zápasy budú v športovej hale vo Svite.

Futbalisti druhí
Futbalisti FK Svit, ktorí hrajú v IV. lige skupina sever v doterajších
12. kolách 9 krát vyhrali, raz remizovali a dvakrát prehrali. Celkove
za 12. kól získali 25 bodov a sú zo stratou 9 bodov za vedúcou
Sninou.
Do skončenia jesennej časti je potrebné odohrať ešte tri kolá, a to
futbalisti FK Svit hrajú v 13. kole 19. 10.  v Bystrom,  v 14. kole v ne-
deľu 26. 10. 2008 privítajú na domácej pôde o 14.00 h vedú-
cu Sninu a v poslednom 15. kole 2. 11.  sa stretnú futbalisti FK Svit
s Hanušovcami n/T na ich ihrisku ako hosťujúci celok.          -ák- 

Od septembra nastupuje na vyso-
koškolské štúdium telesnej výchovy
do Banskej Bystrice, kde bude ďalej
pokračovať v tréningovej príprave
v skupine najúspešnejšieho sloven-
ského prekážkara a reprezentačného
trénera slovenských šprintérov Igora
Kováča.  Janke ďakujeme za niekoľ-
koročnú úspešnú reprezentáciu náš-
ho oddielu AO SVIT a prajeme jej
všetko dobré  a veľa chuti do tréningu
v novom pôsobisku.

V hode  oštepom  si Paťa   Stench-
láková na M-SR žien v nervy drásajú-
com finále vynikajúcim výkonom
39,72 m  vybojovala  rovnako  striebro
za  druhé  miesto a v seriáli GPS žien
v hode oštepom obsadila celkové
tretie miesto. Blahoželáme!  

Janka  a  Paťa  strieborné !
V Nitre  sa  cez  víkend  5. – 6. júla  2008  uskutočnili  Majstrovstvá

Slovenska  mužov a  žien.  Janka  Kolláriková  si  v  behu  na  100m
prekážok  vybehala  pekné  druhé  miesto.  Janka tak ukončila aj atle-
tickú sezónu tretím miestom vo finále GPS žien v prekážkovom behu. 

Aj to sa stáva. Pri pokutovom kope brankár ide na jednu stranu a lopta -
v tomto prípade z nohy Pekarčíka (FK Svit, v bielom) ide do brvna - zo zápasu
Svit - Breznica.

Foto: M. Jurčák


