
Vzali na vedomie Koncepciu
rozvoja Centra voľného času.
V zmysle zákona o obecnom zria-
dení schválili rozsah výkonu
funkcie primátora na obdobie
rokov 2010 – 2014 a v zmysle
zákona 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy schválili
jeden volebný obvod a dva-
násť poslancov Mestského za-
stupiteľstva vo Svite pre na-
stávajúce volebné obdobie
štyroch rokov. Schválili Štatút
mesta Svit a Rokovací poria-

dok MsZ, vzali na vedomie pre-
hľad hospodárenia Mesta za
obdobie prvého polroka 2010

MsZ Svit prerokovalo

Billa vyrastie hneď po novej 
autobusovej stanici
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Po mesačnej prázdninovej pauze sa v závere augusta stretli po-
slanci na svojom 41. zasadnutí, ktoré malo pred sebou bohatý pro-
gram. V úvode sa po procedurálnych bodoch oboznámili s výzvou
Operačný program informatizácie spoločnosti. Ide o program, kto-
rým sa občan mesta jednoduchým spôsobom – prostredníctvom in-
ternetu dostane k potrebným službám (rôzne platby, prihlásenie
psa, daňové priznania a pod.) a nemusí na úrad osobne chodiť. Ten-
to projekt by bol v prípade schválenia aj prínosom pre samosprávu,
nakoľko by došlo ku skvalitneniu jej informačného systému. 

Učte, a učte sa!
Vážení pedagógovia, milí žiaci, 
pre mnohých z nás je september synonymom končiaceho sa

leta a začiatkom nových povinností v škole. Na začiatku júla som
vám želal príjemné prežitie zaslúženej dovolenky, či letných
prázdnin...

Verím, že ste leto prežili v zdraví a spokojnosti, podľa predstáv
a očakávaní, že ste získali zážitky, ktoré vám zostanú uschované
v pamäti a budete na ne s radosťou spomínať. Po zaslúženom
odpočinku je tu opäť september a nastáva pre vás čas povinností
a tvrdej práce.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
vaša práca si vyžaduje dostatočné množstvo trpezlivosti, lá-

skavosti a empatie. Je častokrát dehonestovaná a znevažovaná.
Hodnotiť prácu pedagógov bez poznania ich prežívania a starostí,
ktoré im v dnešnej dobe častokrát spôsobujú žiaci, je veľmi po-
vrchné... Nedovoľte, aby verejnosť vnímala prácu pedagógov iba
cez optiku médií. Buďte príkladom pre naše deti, odovzdávajte im
to najcennejšie čo máte – vedomosti a skúsenosti, učte ich hod-
notám, ktoré môžu zmeniť náš svet k lepšiemu. Mnohí z vás ve-
novali časť svojej dovolenky príprave nového školského roka, za
čo vám patrí úprimné poďakovanie. Verím, že výsledky vášho sna-
ženia budú v patričnej miere ocenené.

Milí žiaci,
september je mesiac, kedy opäť sadáte do školských lavíc

a stretávate sa so svojimi spolužiakmi, priateľmi, učiteľmi, vy-
chovávateľmi, majstrami odborného výcviku a prevádzkovými
pracovníkmi školy. Ste plní letných zážitkov a očakávaní z nového
školského roka. Ako sa mi bude dariť, ako zvládnem povinnosti,
čo urobím toho roku s tou matematikou, či iným predmetom, kde
sa mi minule nie moc darilo, čo si vybrať na prežitie voľného ča-
su? Váš úspech, či neúspech záleží len od vás a vášho prístupu
k povinnostiam a riešeniu problémov. Buďte rozvážni a učte sa
novým vedomostiam so záujmom a motiváciou, nezabúdajte na
spoluprácu, pomoc slabším a úctu k pedagógom. Vážte si jeden
druhého, vážte si odlišnosti a krásu života, ktorý prežívate. Ne-
zabúdajte, že čas prežitý v škole je najkrajším obdobím života.

Milí moji školáci,
v novom školskom roku vám prajem pevné zdravie, veľa šťas-

tia a úspechov. Mgr. Ján Ryša,
vedúci odboru školstva, kultúry a športu MsÚ Svit

(Pokrač. na 2. strane)

Pri príležitosti 66. výročia SNP sa pred pomníkom padlých vo Svi-
te sa konala pieta pri ktorej predstavitelia mesta, spoločností Che-
mosvit, a. s., Tatrasvit Soks, a. s., a MO SZPB položili kytice kvetov.
K účastníkom pietneho aktu, ktorého sa zúčastnili o. i. aj členovia ZO
Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite, sa prihovoril predseda
MO SZPB Martin Volk. Po skončení aktu sa pri Kolibe uskutočnila ne-
formálna beseda členov ZO JDS s Martinom Volkom a Jánom Huba-
čekom. Záujímavé rozprávanie účastníkov odboja našlo u členov ZO
JDS úctu a uznanie za to, čo počas druhej svetovej vojny prežili. Na
znak úcty mesta Svit im primátor mesta PaedDr. Rudolf Abrahám
odovzdal knihu, ktorá bola vydaná pri príležitosti 75. výročia vzniku
Svitu. Na obr. primátor mesta a členovia SZPB zapaľujú symbolickú
vatru.         -ák-

Kladenie vencov pri príležitosti 66. výročia SNP pri pom-
níku padlých vo Svite.                                    Foto: S. Pjaták

Dnes, 9. septembra,
zavíta do nášho mesta

okolo dvesto účastníkov
14. stretnutia Klubu

ABŠ. Prajeme im
príjemný pobyt!



a rozpočtové opatrenie č.
29/2010 v súvislosti s výzvou
Financovanie projektov v ob-
lasti prevencie kriminality na
vybudovanie kamerového
systému – 20 %-nú spoluúčasť
mesta vo výške 3 375,- € Od-
súhlasili aj poskytnutie pôžič-
ky likvidátorovi spoločnosti
Spoločenský dom, s. r.o., vo
výške 1659,70 € a rozpočtové
opatrenie vo výške 51 450,- €
na zabezpečenie vybudovania
inžinierskych sietí pre 30-by-
tovú jednotku na Štúrovej ulici.
V rokovaní pokračovali konsoli-
dovanou účtovnou závierkou

Mesta Svit za rok 2009 – vza-
li ju na vedomie a následne
schválili odpredaj odovzdáva-
júcej stanice tepla vlastní-
kom bytov v bytovom dome na
ul. 9.mája 284/14. Odsúhlasili
rozpočtové opatrenie vo vý-
ške 2000,- € na opravu stre-
chy ZŠ Mierová ul. a výpožič-
ku nebytových priestorov pre
Diabetologickú ambulanciu
od 1.septembra 2010.

Rovnako schválili výpožičku
malej telocvične v Športovej
hale pre SOŠ na športové akti-
vity jej žiakov. Zaoberali sa via-
cerými žiadosťami o odpredaj
pozemkov. Schválili odpredaj

pozemku nachádzajúceho
sa pod stavbou bytového do-
mu na Jilemnického ulici č.297
za celkovú sumu 2 340,60 €,
na Ulici Štefánikovej, súp. č.
310 za cenu 846,60 €, ako
i odpredaj priľahlého pozem-
ku k bytovému domu na ulici
Fraňa Kráľa, s.č. 196 za sumu
1061,54 €. Súhlasné stanovis-
ko dali aj k odpredaju priľa-
hlého pozemku k bytovému
domu s. č. 81 na Ul.
kpt. Nálepku za 340,58 €.

Interpelácie sa okrem iného
týkali výstavby Billy – zaznela
odpoveď, že v prvej etape dôjde
k vybudovaniu novej autobu-
sovej stanice (do konca no-
vembra 2010) a následne by sa
mali na jar 2011 ukončiť práce

s výstavbou predajných prie-
storov Billy. Ďalšie interpelácie
sa týkali monitoringu poško-
dených kuka-nádob na smeti
zo strany TS mesta Svit, spev-
nenia brehov rieky Poprad vo
východnej časti mesta, kosenia
plôch pri hoteli Mladosť (je to
pozemok Tatrasvitu Socks,
a.s. a Finchemu, a.s. Technické
služby tieto môžu kosiť len na
objednávku majiteľa pozemku).
Zaznelo aj poďakovanie za no-
vú palubovku v Športovej hale
a pozvánka na verejnú schô-
dzu ZO Breziny. V diskusii padol
návrh na vybudovanie campin-
gu pri mestskej plavárni (Reha-
bilitačnom stredisku) i otázka ku
výstavbe námestia pred Do-
mom kultúry.                         -red-
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Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)

Komunálne voľby 2010
Oznamujeme vám, že kandidátne listiny pre voľby poslancov
Mestského zastupiteľstva vo Svite a kandidátne listiny pre voľby
primátora mesta Svit, ktoré sa konajú 27. novembra 2010 je po-
trebné doručiť zapisovateľke mestskej volebnej komisie Márii
Rusiňákovej najneskôr 55 dní pred dňom volieb, t.j. do
3.10.2010 do 24,00 hod. Politické strany prostredníctvom
splnomocnenca a nezávislí kandidáti doručia kandidátne listiny
na Mestský úrad vo Svite počas úradných hodín.

Talenty do ZUŠ
Máte záujem o vzdelanie vašich detí v Základnej umeleckej ško-
le vo Svite? 
Do  hudobného, tanečného a výtvarného odboru ich môžete pri-
hlásiť do 15.septembra 2010 v čase od 13,00 – 17,00 hod.
v budove ZUŠ na Ulici kpt. Nálepku vo Svite.

Referendum 18. 9. 2010
Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1  písm. n/ Ústavy Sloven-

skej republiky a podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej
srepubliky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda
v znení zákona č. 192/2007 Z. z. na základe petície občanov
prijatej 9. júna 2010 vyhlásil prezident SR Ivan Gašparovič re-
ferendum, v ktorom oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom
zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za
služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským
rozhlasom?

2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky záko-
nom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slo-
venskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona
o priestupkoch?

3.Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky  ústav-
ným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej re-
publiky na 100 s účinnosťou od  nasledujúceho volebného obdobia?

4.Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom
ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motoro-
vé vozidlá s obstarávacou  cenou maximálne 40  tisíc eur?

5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustano-
vila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?

6.  Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky záko-
nom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplat-
niť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?

Hlasovacie preukazy:
Oprávnený občan, ktorý nemôže hlasovať v okrsku, v ktorom je za-

písaný, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr
dva dni pred konaním referenda v čase stránkových hodín MsÚ Svit.

Hlasovacie preukazy sa vydávajú  v Meste Svit v kancelárii eviden-
cie obyvateľov na MsÚ Svit  na 2. poschodí č. d. 220 u p. Hajnej,  tf.
kontakt:  7875118.

V meste Svit  je  vytvorených   6  okrskov pre referendum
s miestnosťami:

okrsok č. 1:    Dom kultúry, Námestie J.A.Baťu 198/1
okrsok č. 2:    ZŠ, Mierova 232/134
okrsok č. 3:    ZŠ, Mierova 232/134
okrsok č. 4:    Zasadačka Mesta Svit nad Poštou, Štúrova 275/86
okrsok č. 5:    ZŠ, Komenského 221/2
okrsok č. 6:    Dom kultúry  Pod Skalkou, Priečna 501/2

PaedDr. Rudolf Abrahám 
primátor mesta

V auguste odovzdala do užívania spol. BIATEC-Roman
Geret Prešov obyvateľom sídl.“E“ nové detské ihrisko, na
ktoré dostalo Mesto finančnú dotáciu od bývalého pred-
sedu Vlády SR vo výške 10 058,76 . Mesto doinvestovalo
tento projekt do celkových nákladov 16 561,23  a nápo-
mocné pri jeho realizácii boli i Technické služby Svitu.

Foto: M. Jurčák
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22. júla 2010 Mesto Svit odovzdalo stavenisko pre výstavbu novej 30 byto-
vej bytovky na Ul. Štúrovej spoločnosti Metrostav SK a.s. Bratislava, ktorá je
zhotoviteľom stavby. Náklad na výstavbu samotnej bytovky je 1.284 490,93
eur. Náklad na výstavbu inžinierskych sietí k nájomnému bytovému domu pred-
stavuje sumu 158 189,64 eur. Výstavbou vznikne 8 jednoizbových a 22 dvo-
jizbových bytov. Dĺžka realizácie je predbežne stanovená na 8 mesiacov.

Pohľad na súťažiaceho A. Tokára zo Svitu.

Za pekného počasia sa na fut-
balovom ihrisku odohrávali súbo-
je seniorov v hode guľou mužov,
hode valčekom na terč žien, ho-
de granátom - muži a ženy, v ko-
pe futbalovou loptou do malej
bránky a nakoniec pretláčaní la-
nom štvorčlenných zmiešaných
družstiev. Ako to pri športových
súťažiach býva, musia byť aj víťazi
aj tí, ktorí ostali v poli porazených.
No jedno je isté, vyhrali všetci
181 prítomní seniori, ktorí do Ko-
lačkova prišli reprezentovať nie-
len svoje ZO JDS, ale i svoje ob-
ce a mestá.

Za ZO JDS Svit sa športových
hier aj v prítomnosti primátora
mesta Svit a poslanca VÚC Paed-

Dr. Rudolfa Abraháma zúčastnili:
Mgr. Miroslav Jurčák (vyhral vrh
guľou), Ing. Ján Valluš, Alexander
Tokár, Anna Gejdošová, Mária
Diczháziová, Martin Majkut, Al-
žbeta Majkutová, Michal Želon-
ka, Mgr. Michal Multáň.

Športové súťaže seniorov po-
tvrdili oprávnenosť organizovania
takýchto akcií, ktoré aj podľa
predsedu Ústredia Jednoty dô-
chodcov na Slovensku RNDr. Ka-
mila Vajnorského, ktorý medzi
športujúcich seniorov prišiel, dá-
vajú občanom miest a obcí príle-
žitosť aj v treťom veku žiť aktívne a
svoje zdravie si upevňovať aj
športovými súťažiami.

-ák-

Nové bytovky vo Svite

Koncom júla bola slávnostne odovzdaná rekonštruovaná
36-bytová jednotka na Ul. Fraňa Kráľa (bývalý Penzión
2). Samotná realizácia rekonštrukcie sa začala odovzda-
ním staveniska v júli 2009 spoločnosti Unistav,
s.r.o. Prešov. Rekonštrukciou sa budova Penziónu pre-
stavala na 36 bytov, z toho 2 trojizbové a 34 dvojizbových
bytov. Každý z bytov má pivnicu a v suteréne sa nachá-
dzajú priestory, ktoré budú slúžiť ako kočikáreň alebo su-
šiareň. Celkový náklad stavby v zmysle uzatvorenej Zmlu-
vy o dielo bol 1.211 567,06 eur. Realizácia trvala 12
mesiacov. Na obr. S. Pjatáka primátor Svitu R. Abrahám
a F.Košičko, konateľ Unistavu, s.r.o.,Prešov pri sláv-
nostnom prestrihnutí pásky.      -vž-

Šťastná rodina Slavkovská pri vstupe do novučičkého bezbariérového
bytu.

V Kolačkove pri Starej Ľubovni sa 19. 8. uskutočnil už v poradí 4. roč-
ník Okresných športových súťaží seniorov, na ktorých sa zúčastnili aj
deviati členovia ZO Jednoty dôchodcov vo Svite. 

Seniori súťažili v Kolačkove

Primátor mesta Svit využil prítomnosť K. Vajnorského aj na ne-
formálne stretnutie. Foto: A. Gejdošová



Pri tej príležitosti sme si určite
všetci zainteresovaní uvedomovali
obrovský rozsah prác a pracov-
ných činností, ktorý projekt v sebe
obnášal.

Boli sme si vedomí, že pristupu-
jeme k rekonštrukcii zariadenia kto-
rého vek je 50 rokov.

Kvalitu a spoľahlivosť určite už
nahlodal zub času. Môžeme spo-
ločne konštatovať, že cele dielo
sme úspešne ukončili, v danom ter-
míne. 

Aký bol predchádzajúci stav?
Rôznymi zemnými prácami, vy-

nútenými energetickými opatrenia-
mi, zastaralosťou a poruchovosťou
sme mali prevádzky schopných
75% svetelných bodov. Táto realita
sa zmenila. Dnes máme v prevá-

dzke 100% zariadení s podstatne
nižšou energetickou náročnosťou,
čo bolo aj cieľom projektu.

Toto hodnotenie by nebolo
úplné,  keby som nespomenul aj

nové vetvy, ktoré sa v rámci projek-
tu realizovali. Sú to hlavne absentu-
júce osvetlenia ulice Hájovej a Ryb-
ničnej, malého podjazdu na pešom
chodníku do časti Pod Skalkou, v
samotnom meste ulice Hlavnej pri
stavebninách, Centra voľného ča-
su, chodníka medzi poštou a MsÚ,
prístupovej cesty ku studničke, cy-
klochodníka, nábrežia rieky Po-
prad, novej časti cintorína, prístupu
k 80 bytovej jednotke, chodníka k
autobusovej zastávke, vylepšenie
osvetlenia aj cesty I/18 a parku J.
A. Baťu.

Pri realizácii tejto aktivity bolo no-
vo namontovaných 107 stožiarov s
príslušnými svetelnými telesami, vy-
konaných výkopových, rozvodo-
vých a zasypových prác v dĺžke
3 km s príslušnou betonážou sto-
žiarových pätiek. V rámci celej ak-
cie prebehla výmena 706 ks svieti-
diel s výmenou svorkovníc a roz-
vodných skríň, ktoré racionálnym
prepojením budú spĺňať požiadav-
ku, že pri prípadnej poruche nedôj-
de k výpadku osvetlenia značnej
časti mesta. 

Podobné dielo sa nerodí ľahko.
Preto si dovolím, ako budúci prevá-
dzkovateľ a správca diela srdečne
poďakovať: spracovateľom záme-
ru, projektantom, zhotoviteľom
energetického a svetlotechnického
auditu, spracovateľom a riešiteľom
podkladových materiálov, odborné-
mu dohľadu, ďalej Úradu vlády SR,
veľvyslanectvu a samotnému Nor-
skému kráľovstvu a všetkým ostat-
ným zainteresovaným. 

Osobitné poďakovanie smeru-
jem na vedenie firmy OSVO COMP
Prešov a jeho vysokoodbornej
montážnej skupine vrátane prevá-
dzkových technikov a dozoru. Ich
aktívnym prístupom nad rámec pro-
jektu boli zrealizované aktivity ako

zvýšenie parkových stožiarov ulíc
Hviezdoslavova, Sládkovičova a
iných, čím sa dosiahla vyššia svieti-
vosť, bolo uskutočnené rovnomer-
nejšie zaťaženie jednotlivých fáz
rozvádzačov. 

V značnej miere pomohli odbor-
ne a realizačne pracovníkom TS
Mesta pri zisťovaní dlhotrvajúcich
závad, ktoré boli odstraňované.
Ukončením diela boli pre mesto vy-
tvorené predpoklady ďalšieho účel-
ného rozširovania siete verejného
osvetlenia. 

Týmto dňom začíname komplex-
ne sledovať spotrebné krivky elek-
trickej energie, pri ktorých očaká-
vame adekvátne úspory po kon-
krétnom zoradení fotobuniek, vráta-
ne rozšírenia nových trás.

Dodávateľská a realizátorska fir-
ma OSVO pri ukončení svojich prác
venovala mestu nevšedný dar. Ten-
to pozostáva v návrhu a inštalácii ilu-
minačného osvetlenia zvonice a ob-
jektu rímskokatolického kostola.

Každá nová vec podlieha určité-
mu hodnoteniu a názorom. Verím,
že v prevažnej miere všetkým zain-
teresovaným môžem od obyvateľov
mesta tlmočiť úprimné: “Ďakuje-
me”.

J. Žiak, riaditeľ TS

Je plne využitá na vyučovací proces, využíva-
jú ju deti, mládež a dospelí pre svoju klubovú aj
neklubovú (záujmovú) športovú činnosť. Je
permanentne využitá počas celého roka a s jej
opotrebovanosťou sa boríme každý deň. Minu-
lý rok bolo v hororovom stave osvetlenie teloc-
vične, ale vďaka investícii ZRPŠ pri ZŠ Miero-
vá 134 prešlo úspešnou rekonštrukciou. Celá
telocvičňa bola vymaľovaná a vymenili sa od-
kvapové žľaby. Bola som svedkom, ako teloc-
vikári vo svojom voľnom čase opravovali a ma-
ľovali to, čo zákon neurčuje ako učebnú miest-
nosť, hoci vyučovací a výchovný proces v nej
neustále prebieha.

Ich práca už počas roka vyšla nazmar, preto-
že okná a popraskané, rozbité sklobetónky už
dávno nezabránia vode, aby sa nedostala do
telocvične. Situácia je viac ako kritická a užili
sme si hlavne pri tohtoročných neustávajúcich
dažďoch, kedy voda pritekala do telocvične v
potôčikoch a razila si cestu po palubovke. Spo-
lu s deťmi sme počas tréningov ratovali, ako sa
dalo, aby nedošlo k väčším škodám. Neustále
pritekajúca voda vytvára súvislú vrstvu plesne

okolo okien a na stenách, s ktorou treba stále
bojovať. 

Tento havarijný stav vidno aj na športovom ná-
radí, ktoré sa často používa a aj sa rýchlo opot-
rebuje. Basketbalové obruče sú mnohonásob-
ne pozvárané, polámané rebriny, poškodené
švédske bedne. 

Napriek týmto podmienkam naše baketbalist-
ky, atlétky, futbalisti dosahujú priam fantastické
výsledky. Preto by som chcela apelovať na
všetkých poslancov a obyvateľov mesta. To,
aké podmienky vytvárame našim deťom, sa
nám vráti v tom, ako sa budú starať naše deti v
dospelosti o nás.

Myslím si, že všetci obyvatelia Svitu by jeden
rok mohli oželieť napríklad zábavné akcie mes-
ta Svit a ušetrené financie z týchto projektov by
mohli poslúžiť na záchranu telocvične, aby aj
nadaľej mohla naplno slúžiť športovej verej-
nosti.

Pokúsme sa spoločne vyriešiť tento problém
k spokojnosti všetkých, najmä detí.

Michaela Drobná
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Vysvietený Svit
Nestretol sa ešte rok s rokom, keď sme na jeseň odovzdáva-

li akciu - stavenisko víťazovi verejného obstarávania na realizá-
ciu prác spojenú s rekonštrukciou verejného osvetlenia mesta.

Začína sa nám nový školský rok a nás vítajú po škôlke, pošte, kultúrnom dome,
zdravotnom stredisku a sociálnych bytoch v novom šate aj zrekonštruované a zate-
plené základné školy. Na prvý pohľad vás upúta, že telocvičňa ZŠ Mierová 134 ako-
si nezapadá do obrazu tejto zmeny. Prečo sa na ňu pozabudlo a neprešla rovnakou
rekonštrukciou!? (hoci je v havarijnom stave!).

Aby nám na hlavu nespadla . . .

Názor rodiča, trénerky
MŠK Iskra Svit      

Riaditeľ spoločnosti OSVO COMP Prešov Ing. Peter Bindas sláv-
nostným príhovorom odovzdáva nové verejné osvetlenie Sviťa-
nom. Foto: S. Pjatak



TS Štýl si priniesla  so sebou cenu Diplo-
manta, čo je 4. miesto v tak náročnom kon-
kurenčnom zastúpení kolektívov z krajín
akými boli: Azerbajdžan, Ukrajina, Rusko,
Rakúsko, Maďarsko, Slovensko. Hlavné
festivalové dni boli v trvaní troch dní. V pr-
vom z nich bol otvárací festivalový galapro-
gram, kde sa predstavili všetky kolektívy. 

Druhý deň sa niesol v súťažnom charak-
tere a posledný  vyvrcholil zatváracím festi-
valovým galaprogramom spojeným s odo-
vzdávaním cien. Súťažiacich v  kolách jed-
notlivých žánrov hodnotila 10 členná poro-

ta, zložená z členov štyroch  krajín (Česka,
Maďarska, Slovenska a Ukrajiny). 

Cieľom festivalu bolo nielen súťaženie,
ale aj spoznávanie krás Viedne, návšteva
zábavného parku Prater, či návšteva areálu
v Šenbrune (Schönbrunn) v ktorom sa na-
chádza aj zámok známej panovníčky Sisi.
Veď po tak náročných výkonoch a nádher-
ných vystúpeniach, si účastníci zaslúžili tro-
chu vydýchnuť, spriateliť sa,  konfrontovať a
spoznávať sa medzi sebou. Z Viedne od-
chádzali dievčatá TS Štýl aj s ďalším pozva-
ním na festival, organizovaný v inej krajine,
ktorý už tradične organizátori usporadúvajú
pod záštitou Ministerstva kultúry. Bola to
dvojitá radosť, ktorú  zažili a o to väčšia, že

po prvý krát reprezentácie v zahraničí sa im
podarilo tak krásne obstáť. 

O tom, že dievčatá sú šikovné, svedčia
úspechy, ktoré zožali aj na festivaloch do-
ma. V tomto šk. roku sa zúčastnili štyroch
festivalov, z ktorých súťažné boli len dva.
Najvzácnejšie ocenenie, ktoré vybojovali,
je  „Hlavná cena“ v kategórii diskochoreo-
grafie,  získaná na XIV. FESTIVALE TANCA
2010 v Humennom. 

Okrem iného táto tanečná skupina vystu-
povala na rôznych podujatiach a akciách vo
Svite, Sp. Teplici, L. Mikuláši spolu 19 krát.
Najväčšie zásluhy na vzornej reprezentácii
TS Štýl majú: Barbora Chybová, Renáta
Hrušková, Dominika Kozubová, Sabína Li-

šková a Barbora Šebestová, ktoré  v závere
šk. roka od OZ DFS Svit  prijali  poďakova-
nie  a pochvalu za vzorné a príkladné repre-
zentovanie na súťažiach v šk. roku
2009/2010 v oblasti tanca za TS Štýl.  

Vo svojich výkonoch sa ich snažia do-
behnúť aj ostatní tanečníci, ktorí sa učia
technikám džezového, moderného a klasic-
kého tanca, zakomponovaných v scénic-
kom, improvizačnom, choreograficko-for-
mačnom spracovaní. Aj tí najmenší, pracu-
júci v tanečnej prípravke sa veľmi snažili,
pričom naštudovali dve choreografie a vy-
stupovali spolu 4-krát. Tieto úspechy sved-
čia o tom, že toto ich snaženie nie je zby-
točné mrhanie času a energie, ale napre-
dovanie vpred. 

O ďalších zaujímavostiach, akciách, či
ako sa stať členom TS Štýl sa dozviete na:

www.tsstylsvit.wbl.sk.
Vlasta Horňáková,  

trenérka TSŠ
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V júli sa TS Štýl pri ZUŠ a OZ DFS Svit
zúčastnila za pomoci finančného prí-
spevku MK SR, Nadácii SPP, mesta
Svit a Venuj 2% na  medzinárodnom
súťažnom festivale INTERNATIONAL
CHILDREN´S ART FESTIVAL MUSIC,
HARMONY, ART" - CONSTELLATION
OF VIENNA 2010 v Rakúsku, ktorý bol
zameraný na hudobné, tanečné, akro-
batické, cirkusové a výtvarné umenie. 

TANEČNÁ SKUPINA  ŠTÝL 
obsadila v zahraničí štvrté miesto

� Mikuláš Karika – V tieni mafie
Drsný a zároveň dojímavý mafiánsky ro-

mán o úpadku jednej celej generácie. Autor
so znalosťou veci analyzuje príčiny formova-
nia prvých zločineckých skupín, teritoriálne
rozdelenie moci a vplyv podsvetia na poli-
tickú klímu v krajine. Jozef Karika sa ne-
skrýva za pseudonym, umožňuje nahliadnuť
do zákulisia nielen gangstrov nižšieho ran-
gu, ale i mafie v bielych golieroch, fungova-
nia regionálnej politiky i práce médií.

� Peter Krištúfek – Blíženci a protinožci
Román o vzťahoch a sexualite, o stretá-

vaní a prelínaní svetov mužov a žien, ale aj o
spomínaní a vášni, o autentickosti a predá-
vaní sa. Príbeh sa odohráva koncom deväť-
desiatych rokov. Adrián, spisovateľ, autor

náročných textov píše knihy, články a fejtó-
ny pre iných. Jedného dňa ho vyhľadá pro-
stitútka, ktorá chce napísať knihu o svojom

pohnutom živote. Vzniká vášnivý vzťah, kto-
rý v konečnom dôsledku rozvráti Adriánovu
rodinu a úplne zmení jeho pohľad na svet. 

� Táňa Keleová - Vasilková - Sľub
Dve priateľky. Alica, veterinárka, je šťast-

ne vydatá, má dve deti a prácu, ktorá ju te-
ší. Iveta, novinárka, je slobodná a bezdetná.
Miluje svoju prácu, domček na kraji Bratis-

lavy, výlety po Malých Karpatoch. K svojmu
šťastiu chlapa ani dieťa nepotrebuje, ako s
obľubou vravieva. Dve šťastné ženy. Cesty
osudu sú však nevyspytateľné... 

� Waris Dirieová, Cathleen Millerová -
Púštny kvet

Príbeh ženy, ktorá sa zo somálskej púšte
prepracovala do sveta hviezd medzinárod-
ného modelingu. Ako trinásťročná opustila
svoju početnú rodinu, aby unikla sobášu so
starým mužom. Z púšte si odniesla pozna-
čené telo i dušu tzv. ženskou obriezkou,
ktorú ešte i dnes podstupujú africké dievča-
tá v útlom veku. Waris šťastnou náhodou
mohla pracovať niekoľko rokov na somál-
skom veľvyslanectve v Londýne. Keď jej le-
gálny pobyt vypršal, rozhodla sa v cudzom
prostredí ostať a zarobiť peniaze pre seba i
pre svoju matku. Zapojila sa i do boja proti
ženskej obriezke ako mimoriadná veľvyslan-
kynňa OSN.

Novinky v Mestskej knižnici
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� Pani Točeková, ako sa
uberal váš život po prícho-
de k nám? 

Ešte spočiatku sme bývali
v Lučivnej, lebo vo Svite nebol
byt, po čase sa uvoľnil na
tzv,“dvadsiatke“ a nám sa v roku
1965 narodila dcéra Alenka –
môj najväčší poklad. Manžel eš-
te diaľkovo študoval strednú
školu, ja som začala pracovať
na 4-hodinový večerný úväzok
na kontrole v strihárni Tatrasvitu
a pri Alenke sme sa striedali.
Všetko bolo krásne, nádejné,
šťastné.

� Až prišiel rok 1968...

Veru, bol to „čierny rok „– pre
republiku a pre mňa obzvlášť.
S manželom sme totiž mali na
motorke ťažkú haváriu, po kto-
rej som rok maródovala a ostala
na invalidnom dôchodku. Bol to
pre mňa, ako mladú ženu, veľký
životný zlom. Mala som však mi-
lujúceho a starostlivého manže-
la, ktorý tiež nemal v živote na
ružiach ustlané, a ten mi pomá-
hal najviac. Časom som už
mohla nastúpiť do práce na po-
lovičný úväzok, tak som začala
v Tatrasvite na kontrole a potom
ma oslovil pán Lörinčík, či by
som nešla na vrátnicu. Nuž, išla

som a pracovala tam 35 rokov.
V závere 7 rokov ako informá-
torka.

� Aké vám ostali spomien-
ky na toto obdobie?

Viete, ja veľmi rada robím
s ľuďmi a to bolo pre mňa ako
stvorené. Každý deň niečo no-
vé, rôzne zahraničné kontakty,
jednoducho, rušný a zaujímavý
pracovný život. Firma v tých ča-
soch prekvitala, veď bolo až
osem závodov, boli to časy, keď
ľudia mali k sebe bližšie, viac sa
potrebovali, stretávali. Je to cítiť
v každej oblasti života. Bola

som aj ocenená rôzny-
mi vyznamenaniami,
moje pekné spomienky
sa viažu aj k bývalé-mu
riaditeľovi Budajovi,
Betke Beňovej, Dáši
Koštrnovej, Jánovi Svi-
tanovi, Jozefovi Ciskovi
a iným.

� Váš život, to nebol

len Tatrasvit, ale aj mnohé
dobrovoľné funkcie popri
zamestnaní...

Áno, od mladosti som sa anga-
žovala na rôznych postoch. Či
v sociálnej komisii na mojom pr-
vom pracovisku v Tatraľane (eš-
te pred Svitom), ako úseková
dôverníčka, v dielenskom výbo-
re v Tatrasvite. V roku 1972
vznikol vo Svite Zväz invalidov

z iniciatívy už nebohého Jozefa
Lapšanského. Oslovili ma, ujala
som sa funkcie tajomníčky a po
pár rokoch ma zvolili za pred-
sedníčku základnej organizácie
vo Svite. Bola som ňou takmer
20 rokov. Kvôli vážnej chorobe
manžela som sa však tejto funk-
cie vzdala. Manžel zomrel a pre
mňa to bola obrovská strata –
odišiel mi človek, ktorý mi ne-
smierne pomáhal žiť a držať na-
šu domácnosť. Ostala mi však
dobrá dcéra a tá je mojou opo-
rou dodnes, i keď už je vydatá
a má rodinu. Nahradila mi všet-
ko

� Pridajte nám zopár spo-
mienok z tejto etapy vášho
života..

To by bolo na dlhé spomínanie.
Snáď len toľko, že si pamätám
aj na časy, keď sme mali 110
člennú základňu. Bola som aj
členkou Pléna okresného
i ústredného výboru nášho zvä-
zu. Robili sme mnoho akcií a aj
tu musím povedať, že to boli iné

Nositeľka Ceny mesta Svit Bernardeta Točeková
V závere júna odovzdal primátor mesta v rámci tradičných mestských osláv Cenu mesta dvom
obyvateľom – zhodou okolností, obidvaja sa pracovne viažu k tej istej firme -Tatrasvitu. V dneš-
nom vydaní novín vám prinášame rozhovor s pani Bernadetou Točekovou,rod. Mošoňovou, ktorá
bola jednou z tejto dvojice. Vedela som už o jej „averzii“ voči akejkoľvek medializácii, ale nako-
niec mojim presvedčovacím metódam neodolala a so stretnutím pri diktafóne súhlasila. A tak som
sa dozvedela, že sa narodila v Mníšku nad Popradom, v roľníckej rodine ako šiesta v poradí z 8-
ich detí – vyrastala teda v skromných, priam chudobných pomeroch. Vyštudovala poľnohospo-
dársko-ekonomickú školu, na ktorú si veľmi rada spomína, napriek tomu, že v druhom ročníku
prekonala závažnú infekčnú chorobu.Toto obdobie sa jej ale spája najmä s krásnymi zážitkami.
Vtedy už mala vážnu známosť s mladým Šimonom zo svojej rodnej dediny, hneď po dovŕšení plno-
letosti sa za neho vydala a nasledovala ho do Svitu.

Bernardeta Točeková s vnúčatami a s manželom. Na
archívnej snímke hore v práci, keď pracovala ako in-
formátorka v Tatrasvite.

Práca s ľuďmi je môj osud
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časy. Všetko bolo iné. Ľudia si jeden
druhého viac vážili, viac lásky bolo me-
dzi nami. Dnes sú tie vzťahy často na-
rušené, ťažšie sa robí aj v dobrovoľ-
ných funkciách. Veď my sme mali na
všetko peniaze! Nikto nikdy nič nemu-
sel platiť, robili sa rekondičné pobyty,
rôzne výlety a cítili sme veľkú podporu
„zhora“. Ak by som aj tu mala spome-
núť zopár ľudí, ktorí stáli pri mne, tak
za všetkých aspoň pani Janigovú, Hav-
líkovú a Tomášovú.

� A ako to bolo s tou vašou, ešte
súčasnou, predsedníckou funk-
ciou u seniorov v Klube dôchod-
cov?

No, v tom má najväčšie „prsty“ Agátka
Balážová. Tá ma so Zuzkou Novobils-
kou „pritlačila“, aby som to zobrala.
Takže ako 55 ročná som súhlasila
a vykonávam túto prácu doteraz.S po-
mocou mojich dobrých kolegov – čle-
nov samosprávy. Zvlášť však musím
vyzdvihnúť pomoc pani Marienky Ha-
vlíkovej- napriek jej požehnanému ve-
ku.

� A aby toho nebolo málo, vymy-
sleli ste i vznik nového kolektívu,
kde tiež účinkujete...

V našom Klube dôchodcov vo Svite
nás spievalo 5 žien, pri vzniku klubu
Pod Skalkou, kde nás pozvali, sme
počuli, že tam zas spievajú samí chla-
pi. Z našej strany prišiel návrh, aby
sme sa spojili, na radosť Šaňa Tokára
i Emila Horňáka, no a ako viete, spie-
vame spolu už 5 rokov. Dnes máme
však vekový priemer 73 rokov, takže
neviem, ako dlho to ešte potiahne-
me...

� Kiež čo najdlhšie. Je to totiž
oživenie kultúrneho života obča-
nov, nielen seniorov. Ja ale viem,
že sme ešte nespomenuli jednu
vašu funkciu... 

Po vzniku ZO Jednoty dôchodcov Slo-
venska mi pridelili funkciu podpred-
sedníčky výboru a práve táto organizá-
cia, konkrétne predseda Miroslav Jur-
čák bol iniciátorom návrhu na moje
najvyššie mestské ocenenie, za čo je-
mu i ostatným z výboru zo srdca ďaku-
jem.

� Máte, popri týchto všetkých ak-
tivitách, vôbec čas aj pre seba?

Ale áno. Viem si ho nájsť. Mám zá-
hradku a aj tam pracujem vo výbore
ZO Máj – veľmi ma tá oblasť baví, má-
me dobrého predsedu – táto funkcia
však nie je až tak veľmi náročná.
V súčasnosti mám síce zas nemalé
zdravotné problémy, ale snažím sa ne-
opúšťať. Mám dve vnúčatá, z ktorých
sa teším a najlepšie sa cítim v kostole.
Tam získavam silu do života, duchovný
kľud a nachádzam tú ozajstnú oázu
pokoja.

Za rozhovor poďakovala 
Veronika Žoldáková

Krúžky v Centre voľného času vo Svite
Centrum voľného času vo Svite bude v školskom roku 2010/2011 zabezpečovať

výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť pre deti, ich rodičov a iných
osôb do veku 30 rokov.
Záujmovú činnosť v záujmových útvaroch budeme realizovať formou krúžkov v oblastiach:

pracovno-technickej, esteticko-výchovnej, telesnej a športovej, spoločensko-vednej;   
• plastikovomodelársky žiaci a žiačky ZŠ a SŠ
• počítačový-programovanie žiaci a žiačky ZŠ a SŠ
• fotografický žiaci a žiačky ZŠ a SŠ
• výtvarný           deti MŠ 
• tanečný      deti MŠ
• roztlieskavačky   dievčatá ZŠ
• futbalový                žiaci ZŠ a SŠ
• plavecký             žiaci a žiačky ZŠ
• šachový                       žiaci a žiačky ZŠ a SŠ
• stolný tenis                 žiaci a žiačky ZŠ a SŠ
• kickbox                         žiaci a žiačky ZŠ a SŠ
• zjazdové lyžovanie       žiaci a žiačky ZŠ (1. až 5. ročník)
• basketbal                        prípravka pre dievčatá aj chlapcov

mladšie žiačky, mladší žiaci, 
staršie mini žiačky
starší žiaci, staršie žiačky                                                    

• anglický jazyk deti MŠ, žiaci a žiačky ZŠ
• ruský jazyk žiaci a žiačky ZŠ
• logopedický deti MŠ
• Klub mládežníckych dobrovoľníkov: 

Šumienky žiaci ZŠ a SŠ
• Baby Centrum mamky s deťmi na materskej dovolenke
• Klub pre mládež  voľné stretávanie mladých

Krúžky budú pracovať pravidelne každý týždeň od októbra 2010 do konca mája 2011.
Centrum voľného času je prijímateľom vzdelávacích poukazov. Ak sa nám žiaci ZŠ a SŠ roz-

hodnú poskytnúť vzdelávací poukaz, získavajú bonusy.Zápis do krúžkov sa koná od 2. do 15.
9. 2010.

Žiadosti o prijatie do CVČ a bližšie informácie získate v Centre voľného času vo Svite, Mie-
rová 134 v pracovných dňoch, na t.č. 7756164, 0917622658 alebo na www.cvcsvit.edu.sk.

L. Mačugová,  riaditeľka CVČ

Z vyššej moci teda došlo
k časovému slkzu, ale divá-
kov to neodradilo, naopak,
postupne ich prichádzalo
viac a viac. Určite boli zveda-
ví najmä na Žobrákov
a Veslárov. Spoluorganizátor
– skupina Longhorns  a Šte-
vo Šanta s Tomášom Hůlkom
zo skupiny Ostrov sú z nášho
regiónu a i keď neboli u nás
prvýkrát, získali si priazeň
svitského publika v podobe
ich vnímavosti a srdečného
potlesku. Žobráckov sprevá-

dzal spevák, moderátor
a muzikant Michal Hudák –
táto kapela podala tradične
kvalitný výkon a vďaka Micha-
lovi bolo ich vystúpenie
i vtipné a „šťavnaté“.

Veslári patria rozhodne na
slovenskej, ale i európskej
country scéne k špičke –
takže dostali priestor vo finá-
le. Právom . Podarilo sa im
festival dôstojne zavŕšiť, do-
stať ľudí do tanca, hostia sa
výborne bavili, takže - aj pre

posunutý začiatok sa  končilo
o hodinu neskôr - o 23. hodi-
ne. Aj touto cestou sa za to
ospravedlňujeme tým, ktorí
bývajú v blízkosti Koliby
a rušili sme ich. Sme zároveň
radi, že sme mohli uspokojiť
množstvo hostí zo Svitu
i okolia kvalitnou nestarnú-
cou country hudbou.

Vďaka patrí Mestu, Tech-
nickým službám, OZ Long-
horns a JUDr.M.Bezákovi.

-vž-

Country Koliba nasadila vysokú laťku
Nad Tatrou sa blýskalo, hromy divo bili – takto priam hymnicky sa dá spomenúť na

začiatok štvrtého ročníka COUNTRY KOLIBY 2010. Už pripravené deti z detskej hu-
dobnej  skupiny ZUŠ vo Svite museli zísť z pódia, aby počkali spolu s prvými návštev-
níkmi na svoje úvodné vystúpenie.
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� NARODILI SA
Samuel Lukačko, Timea Burchellová, Vivianne Šimo-
vá, Dávid Cerva, Alexandra Lacková, Bianka Debreo-
vá, Samuel Blažo.

� MANŽELSTVO UZATVORILI
Radoslav Baláž a Katarína Kundrátová, Jean-Louis
Coiquaud a Alena Vargová, Slavomír Fico a Lucia To-
mašeková , Juraj Janček a Lenka Pekarčíková, Dušan
Madeja a Andrea Zachvejová, Jozef Malatin a Gabrie-
la Chuchútová, Ján Maťašovský a Hedviga Šipulová,
Rastislav Niedoba a Patrícia Neuvirthová, Norbert Re-
geš a Barbora Mačuteková, Jaromír Revák a Jana Ke-
vická, František Bekeš a Mgr. Marta Strončeková.

� ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV
Vincent Hudák, Anna Slezáková, Ondrej Neuwirth, Emil
Gánovský, Margita Kladná, Veronika Novysedláková, Emil
Horňák, Helena Vrbičanová, Helena Kovaľová, Ladislav
Michalák, Anna Malinová, Alfonz Paučík, Mária Spišáko-
vá, Jaroslav Kuchta, Milan Vojsovič, Bernardeta Kovalčí-
ková, Mikuláš Matišin, Anna Brižeková, Helena Šeligová.
75 ROKOV
Veronika Kostolníková, Mária Kurucová, Ján Gontkov-
ský, Michal Želonka, Michal Tobola, Zuzana Jankalová,
Alžbeta Majkutová, Ján Kiovský.
80 ROKOV
Eva Genčúrová, Ján Makariv, Marta Kollárová, Ondrej
Soľava, Oľga Loyová, Anna Mináriková.
85 ROKOV
Vincent Bača, Monika Petrovová.
90 ROKOV
Ladislav Sieber.

� NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Štefan Vojtek, Ondrej Spišák, Ján Brynczka, And-
rea Kolibábová, Jozefína Franková, Oľga Olexová,
Michal Šimšaj, Augustín Zastko, Janka Hamorová,
Pavel Tajboš, Magdaléna Čižmáriková, Alžbeta Ho-
rošková, Ján Madzin, Ján Pecha, Elena Korvínová,
Mária Kovácsová.

Spolocenská rubrika

Inzercia

ˇ

Špecializované bezplatné sociálne
poradenstvo

Potrebujete poradiť, odborne pomôcť?
Máte problémy v rodine, alebo v iných vzťahoch?
Potrebujete riešiť predrozvodové  a  porozvodové problémy?
Máte problém so závislosťou?
Rozpadá sa Vám rodina?
Potrebujete, aby vás niekto vypočul?
Ste bez strechy nad hlavou?
Cítite sa osamotení?
Máte problémy so správaním vašich detí v škole?
Cítite, že ste spoločnosťou izolovaní?
Nezvládate prekonať chudobu?
Neviete sa uplatniť na trhu práce?

Nájdite odvahu a príďte hľadať nové riešenia, ako vydržať, ako žiť,
ako získať stratenú sebadôveru. Naučte sa hľadať a prijímať pomoc,
mať veci pod kontrolou a pozerať na svet s nádejou. Zvýšite tak kvali-
tu Vášho života a života Vašej rodiny. Kde nás nájdete?  

Sociálna poradňa Familiaris 
Ul. SNP 145/9  Svit

pri autobusovej  stanici  (vchod nad bankomatom 1. poschodie vľavo)
Sme tu pre Vás od 02. septembra 2010

Teší nás, že Vám môžeme pomáhať!

PhDr. František Drozd,
akreditovaný sociálny poradca
Ul. SNP 145   059 21 Svit
http://familiaris.nawebe.info/
email: familiaris.poradenstvo@gmail.com
tel.: +421 52 7757 267, +421 905 742 400

Predám tatranský profil - perodrážka, brúsený
I. trieda 4,00 eur, II. trieda 3 eur  

v ponuke aj dlážkovica a dokončovacie lišty. Doveziem. 
Tel: 0915 863 227, 0911 168 980.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme rímskokatolíckemu farskému úradu,

zástupkyni MsÚ a dychovej hudbe za dôstojné
vykonanie poslednej rozlúčky s našou drahou
zosnulou Máriou Kovácsovou. Ďakujeme všet-
kým príbuznym, priateľom, susedom a známym
za všetky prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

Smútiaca rodina

Lacno predám (25 €) satelitný tanier a prijímač na 45
programov v nemeckom a angl. jazyku. Predám aj ku-
chynskú linku - drevené dvierka (vhodná na chatu) - za-
chovalá. Tel.: 052 7757187.

Predám funkčnú chladničku s mrazničkou, výška 142
cm. Cena 80 €. Tel.: 7733754, mob.: 915 326 163



Aj počas týchto prázdnin naplnili pracovníci CVČ de-
ťom desať pracovných dní zábavným a netradičným
putovaním. Najprv  od 6. júla s Technikusom a od 12.
júla s Jankom Hraškom. 

Putovali za faunou i flórou, hrali sa lesnú hľadanú, ro-
bili stopy svojich vlastných nôh, mali nožnú autogra-
miádu, putovali za zvieratkami do zverinca pri hoteli
Hubert v Gerlachove, putovali s meteorológmi, navští-
vili Meteorologické observatórium SAV v Starej Lesnej,
pozorovali prírodu a zapisovali si vývoj počasia, puto-
vali za technikou do Košíc do Technického múzea, v
tvorivých dielňach si vyrobili anemometer, veterný ru-
káv či postavičku Janka Hraška. Putovali za národným
dedičstvom do drevárskeho a ovčiarskeho múzea v
Liptovskom Hrádku a do múzea v Spišskej Sobote, po-
znávali slovenské ľudové rozprávky a detské hry, ope-
kali si v prírode, hrali sa, športovali, plávali, riešili úlo-
hy táborových hier. Pri putovaní deťom prialo aj poča-
sie. Prekrásne slnečné dni sprevádzali celý táborový
program. A či sa deťom páčil? Opýtajte sa tých, čo tam
boli ... Frederiky, Lujzy, Karolínky, Kristiána, Dominiky,
Natálky, Maxa, Sáry, ...

Text a foto: Naďa Kumorovitzová
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Letné prázdniny v Centre voľného času vo Svi-
te sú už po tri desaťročia spájané s mestskými tá-
bormi. Pre deti je to pestré a zaujímavé prežitie
voľného prázdninového času, oddych naplnený
aktivitou, relaxom a zábavou, stretnutie sa so sta-
rými i novými kamarátmi. Pre rodičov spokoj-
nosť, že o ich deti je postarané a kým sú oni v prá-
ci, deti sa nenudia.

Pozývame vás do divadla!
ROBIN HAWDON    

DOKONALÁ SVADBA
22. septembra 2010 o 18.00 hod. Dom kultúry SVIT          

Predaj vstupeniek: 
MsÚ, odd. kultúry č. t. 7875 114, 0908 406 147
Reštaurácia Domu kultúry : 7755 201 - Vstupné: 4,- €
Dokonalá svadba je zárukou dokonalej komédie, pri ktorej môžu diváci smelo

popustiť uzdu smiechu a uvoľniť sa! Dokonalá svadba anglického autora Robina
Hawdona je vynikajúco napísaná situačná komédia plná humorných situácií a ča-
rovných nedorozumení. Dej sa začína v novomanželskom apartmáne, kde sa že-
ních po búrlivej noci prebudí vedľa spiacej, nahej a veľmi atraktívnej mladej ženy,
ktorá však nie je jeho nastávajúcou... Skôr ako sa mu podarí dostať ju preč a spo-
menúť si, čo sa stalo, prichádza nevesta. Začína sa pravý kolotoč bláznivých si-
tuácií, v ktorom sa striedajú búrlivé komediálne scénky s dojemnou love story.... 

Putovanie s CVČ

Okresná organizácia Únie žien v Poprade
v spolupráci s POS Poprad a Mestom Svit
organizujú 

13.ročník speváckej súťaže  

„SPIEVA CELÁ RODINA”
Do súťaže sa môžu prihlásiť všetci speváci, kto-

rí reprezentujú 3 generácie jednej rodiny (napr.
starý otec, otec a vnuk ).

Výber piesní je ľubovoľný, možné je mať aký-
koľvek hudobný doprovod.  Víťazi budú odmene-
ní a nakoľko je súťaž postupová, budú reprezen-
tovať náš okres na krajskej súťaži. Prihlásiť sa je
potrebné najneskôr do 30. septembra 2010 na
niektorej z týchto adries:

� OO ÚŽ, Ľ. Kederová, Svit, Štúrova 42, č.t.
7755 989

� Podtatranské osvetové stredisko Poprad,
Sobotské nám. č. 4, 
č.t. 7722466, fax. - 77321 40, 
mail: osvetapp@stonline.sk
Okresné kolo sa uskutoční v októbri 2010 vo Svite.

Dôchodcovia na výlete
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite pri-

pravila pre svojich členov poznávací autobusový zá-
jazd na Oravský Podzámok a jeho okolia. V piatok 3.
9. sa členovia tejto organizácie aj s niektorými  člen-
mi Slovenského zväzu invalidov mohli presvedčiť o
krásach tohto kraja a jeho zvyklostiach. Na poznáva-
cí zájazd dôchodcom poskytla autobus spoločnosť
Chedos, s.r.o., za čo jej aj touto cestou členovia zá-
jazdu ďakujú.                                          -ák-



Noviny mesta Svit, ktoré práve držíte
v rukách, by mali byť periodikom mesačne pri-
nášajúcim objektívne informácie občanom
o aktuálnom dianí v meste. 

Z presvedčenia o objektívnosti a snahe in-
formovať ma však vyviedla publikovaná správa
z rokovania mestského zastupiteľstva dňa 29.
4. 2010, uverejnená v čísle 5/2010, IX. roční-
ka Informačného spravodaja mesta Svit, na pr-
vej a druhej strane. Doslova sa tu píše: „Na za-
sadnutí zaznel návrh, aby z dôvodu blížiacich
sa volieb mestské noviny neuverejňovali kon-
krétne mená poslancov, ktorí interpelujú, na-
koľko by sa to mohlo zneužívať, resp. využívať
na už predvolebnú kampaň – došlo k zhode
a tak vám interpelácie podáme už bez uvedenia
mien interpelujúcich“. 

Zo zápisnice uverejnenej na internetovej
stránke mesta Svit vyplýva, že daný návrh pred-
niesol pán poslanec Jašš, opäť citujem: (L.
Jašš; pozn. autora) „opýtal sa, nie je možné in-
terpelácie uvádzať v mestských novinách vec-
ne“. 

Dovoľujem si vyjadriť znepokojenie nad ta-
kýmto návrhom mestských poslancov a taktiež
nad postupom novín, ktoré tejto požiadavke vy-
hoveli. A to hneď z niekoľkých dôvodov:

1. Mestské noviny majú prinášať objektívne
informácie a nie informácie zatajovať. Mená in-
terpelujúcich poslancov je možné bez problé-
mov vyhľadať na internetovej stránke mesta.
To, že sa tieto informácie neobjavia v novinách,
ale iba na internete, je podľa mňa účelové

a poslúži na zakrytie informácií pred zrakmi re-
latívne veľkej skupiny voličov a obyvateľov toh-
to mesta – ľudí v dôchodkovom veku, ktorí
pravdepodobne bežne s internetom nepracu-
jú. Z ich pohľadu by som takýto postup po-
slancov nepovažoval za nič iné, ako arogantné
vyjadrenie toho, čo si o svojich voličoch mys-
lia... Ja na zváženie, či budete tolerovať svojim
voleným zástupcom, že vám zatajujú to, čo na
mestskom zastupiteľstve predkladajú
a pripomienkujú. Argument o blížiacich sa voľ-
bách je namieste, avšak presne v opačnom
garde – poslanci asi nemajú záujem, aby boli
ich voliči informovaní o ich návrhoch a vo voľ-
bách sa nerozhodovali vecne, ale radšej na zá-
klade osobných sympatií. 

2. Postup zatajovania mien interpelujúcich je
taktiež podľa môjho názoru v rozpore so sa-
motným zmyslom práce poslanca – už z názvu
vyplýva, že ide o osobu, ktorá bola poslaná há-
jiť záujmy svojich voličov a z výkonu tohto po-
slania skladať účty. 

3. Je zaujímavé, že niekoľko rokov nikomu
zverejňované mená v novinách neprekážali, av-
šak pod rúškom prichádzajúcich komunálnych
volieb už v tom poslanci problém vidia.
A navrhnú cenzúru v novinách, ktorých vlastní-
kom je Mesto Svit a ktoré hospodári
s verejnými prostriedkami, čiže s peniazmi da-
ňových poplatníkov, medzi ktorých patrím aj ja.
Takýto postup narábania s verejnými prostried-
kami mi vadí. Bolo by možno vhodné pánovi po-
slancovi Jaššovi tento fakt pripomenúť– noviny

nepatria istej akciovej spoločnosti, ale mestu
Svit. 

4. K samotnému postupu redakcie novín
niekoľko poznámok. V zápisnici z 38. riadneho
zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa
29. 4. 2010 sa nikde neuvádza, že by sa po-
slanci na neuverejňovaní predmetných infor-
mácií zhodli. Taktiež v uzneseniach č. 52 až 66
z tohto zasadnutia sa neuvádza, že by sa po-
slanci uzniesli na postupe nezverejňovať mená
interpelujúcich poslancov v mestských novi-
nách. Považujem preto rozhodnutie redakcie
novín za svojvoľný krok, ktorý ohrozuje objekti-
vitu prinášaných informácií o dianí v meste
a mestskom zastupiteľstve. 

Na záver je už asi len na samotných obča-
noch mesta Svit, ako sa postavia ku krokom
poslancov, ktorým dali svoje hlasy a ktorí sa bo-
ja v periodiku distribuovanom do schránok po
celom meste podpísať pod prednesené návrhy
a pripomienky. Moje stanovisko ako občana
a voliča je jasné – prekáža mi arogancia,
s akou poslanci začínajú boj o miesta
v mestskom parlamente v nasledujúcom voleb-
nom období. 

Verejne týmto vyzývam redakciu mestských
novín, aby opätovne začala s uverejňovaním
konkrétnych mien mestských poslancov, ktorí
interpelujú na zasadnutiach mestského zastu-
piteľstva.

Autor je občanom mesta Svit.
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Do redakcie sme dostali list M. Weincillera, ktorý žiadal uverejniť v našich novi-
nách. Nakoľko sa v ňom menovite odvoláva na návrh poslanca Ing. L. Jašša, po-
stúpili sme ho aj jemu na vyjadrenie. To M. Weicillerovi nepostačovalo, trval na zve-
rejňovaní mien pri uvádzaní interpelácií v mestských novinách. V opačnom prípa-
de žiada a trvá na uverejnení svojho názoru. Keďže na ostatnom zasadnutí MsZ bo-
lo dohodnuté, že poslanci trvajú na tom aby sa naďalej mená interpelujúcich do
konca volebného obdobia v novinách neuvádzali, uverejňujeme pôvodný list ob-
čana M. Weincillera, ale i odpoveď Ing. L. Jašša. 

Názor nášho čitateľa a odpoveď poslanca

Bc: Michal Weinciller: AROGANCIA MESTSKÝCH POSLANCOV

Poslanec MsÚ Ing. Ladislav Jašš: Rokovania sú verejné

Poznámka redakcie:
Redakcia sa snaží zachytiť všetky pre-

jednávané témy a problémy, ale
v únosnom rozsahu, články o zasadnutí
poslancov MsZ nie sú jeho zápisnicou
a tak redakcia nie je povinná prinášať
o ňom podrobný záznam. Ten je
k dispozícii na MsÚ, vývesných tabu-
liach či internete. Nie je snahou redak-
torov niečo zamlčovať, či nebodaj ne-
uverejňovať. Zasadnutia sú verejné,
prístupné verejnosti a každý, kto má zá-
ujem, môže sa ich zúčastniť osobne. 

Vážený pán Weinciller, z redak-
cie novín mesta Svit mi preposlali
Váš list ohľadom nesúhlasu
s neuvádzaním mena interpelujú-
cich poslancov na mestskom za-
stupiteľstve. Ako dôvod ste uviedli
snahu poslancov zatajovať to, čo
na zastupiteľstve predkladajú
a pripomienkujú.

Dôvodom mojej požiadavky bola
snaha vyváženejšie informovať
o priebehu zasadnutia mestského
zastupiteľstva. Veď ak zastupiteľ-
stvo rokuje aj štyri hodiny a prejed-
ná aj 20 bodov programu, tak in-
terpeláciám, ktoré trvajú možno 10
minút je venovaný v novinách ne-
primeraný priestor.

Nešlo mi o zatajenie identity in-
terpelujúceho poslanca, veď roko-
vania sú verejné, sú nahrávané, vy-
hotovuje sa zápisnica z rokovania.
Išlo mi skôr o snahu eliminovať

možný populizmus pri kladení otá-
zok, aj na témy ktoré sú jasné,
resp. dajú sa riešiť aj mimo roko-
vania zastupiteľstva osobnými kon-
zultáciami so zodpovednými pra-
covníkmi mestského úradu.

Poslanci okrem zastupiteľstva
pracujú aj v komisiách a v radách,
kde sa zasadzujú o riešenia,ktoré
sú pre občanov prospešné a ktoré
sú v intenciách finančných mož-
ností schváleného rozpočtu na prí-
slušný rok.

Nemyslím si, že by niektorý
z poslancov chcel zostať v anony-
mite a arogantne sa chcel správať
voči občanom mesta. Pre voliča
(občana mesta) je dôležitá aj infor-
mácia, ako sa ten ktorý poslanec
k veci postavil, aké stanovisko za-
ujal pri riešení konkrétnych problé-
mov prejednávaných bodov pro-
gramu – či podporil alebo nepod-

poril konkrétne aktivity v oblasti
športu, kultúry, zdravotníctva, so-
ciálnych vecí, aké stanovisko za-
ujal pri stanovovaní priorít mesta,
ako hľadal možnosti pre získanie
alebo racionálne vynakladanie fi-
nančných prostriedkov investova-
ných do rozvojových aktivít mesta.
Interpelácie na túto oblasť nedáva-
jú odpoveď. Interpelácie fungujú
na princípe otázka – odpoveď. Pre-
to sa mi zdalo, že priestor, ktorý je
venovaný tejto časti rokovania za-
stupiteľstva v mestských novinách,
je neadekvátny. Aby to nevzbudzo-
valo v občanoch dojem, že v zastu-
piteľstve aktívne pracujú len tí po-
slanci, ktorí interpelujú, lebo ich
mená sa dozvie občan z komuniké
z rokovania zastupiteľstva.

Osobne so zverejňovaním mien
interpelujúcich poslancov nemám
problém. Na druhej strane infor-

movať o osobných stanoviskách
k jednotlivým bodom prejednáva-
ným na zastupiteľstve v mestských
novinách nie je možné, to je za-
chytené v zápisniciach. Ak občan
– volič má informáciu len o tejto
časti práce poslanca, tak nie je
úplná a niekedy možno zavádzajú-
ca.

Myslím si, že aroganciu v boji
o miesta v mestskom parlamente
v nasledujúcom období by som
skôr cítil, ak by poslanci trvali na
propagovaní svojich mien, čo by
mohlo evokovať snahu o zviditeľ-
nenie sa v predvolebnom období.

Toto je všetko, čo som Vám
chcel na margo Vášho listu pove-
dať. K bodu 3 Vášho listu sa nevy-
jadrujem.

S pozdravom 
Ing. Ladislav Jašš
poslanec MsZ Svit



� Ako definujete pojem mestskej verej-
nej zelene?

Mesto Svit vykazuje výmeru katastrálneho
územia v rozlohe 450,5 ha, z toho je ornej pô-
dy 8,5 ha, záhradiek 33,4 ha, trvalých trávnych
porastov 57,9 ha, lesov 66,8 ha. Tento súbor je

možné posudzovať ako verejnú zeleň. V tejto ob-
lasti iniciatívy TS Mesta Svit sú organizované do
údržby stávajúcich porastov, výkosových prác
trávnatých porastov, zrezávacích a orezávacích
činností stromov a v značnej miere na tvorbu ze-
lene a starostlivosti o mestský les. 

� Aký je rozsah činnosti v jednotlivých
oblastiach?
Veterná kalamita spôsobila značnú devastáciu

mestského lesa v lokalite okolo cesty smerom na
Batizovce. Polomom bolo znehodnotených 800
m3 drevnej hmoty s ďalším doťažením. Vzniknutú
situáciu sme v zmysle zákona boli povinní riešiť
náhradnou výsadbou. V súlade s tým bolo
v prvom roku po kalamite vysadených  8 800 ks
náhradných sadeníc a v druhom roku na dosad-
bu ďalších 2 000 ks v štruktúre ihličnatých
a listnatých drevín. Povinnosťou pri opatere sa-
deníc sú aj vykášacie práce okolia stromčekov,
ktoré jeden krát ročne zabezpečujeme. 

Údržba stávajúcich porastov je hodnotená
z pohľadu kvality zelene. Každoročne odstra-
ňujeme suché a značne poškodené dreviny.
Okrem toho upozorňujem, že výruby drevín sa
uskutočňujú len na základe písomnej požia-
davky,doručenej na úsek Životného prostredia
MsÚ. Tieto žiadosti sú pri konkrétnej spôsobi-
losti drevín posudzované aj odborným zástup-
com Správy TANAP-u. Opätovne musím kon-
štatovať, že v prvopočiatku sa nerešpektovali
žiadne zásady plánovitej výsadby. Žiaľ, tieto
praktiky evidujeme aj v súčasnej dobe pri indi-
viduálnom osadzovaní rastlín na mestskom po-
zemku bez príslušného povolenia. Tieto požia-
davky sú hlavne z dôvodu, aby sa zabezpečili
zásady výhľadu do križovatiek, prístupu vozidiel
pre zimnú údržbu, ako aj zberových vozidiel
odpadov. V tejto oblasti všetky požiadavky oby-

vateľov sú riešiteľné prostredníctvom pracovní-
kov zodpovedných za budúcu zakorenenú
a rozvíjajúcu sa výsadbu.

� Okrem spomínaného zabezpečujete aj
drobnú výsadbu...
Ostatné volebné obdobie mestské zastupi-

teľstvo s veľkou vážnosťou pristúpilo k vyčlene-
niu finančných prostriedkov na tvorbu zelene.

V prvom rade trápia nás,ale aj mnohých oby-
vateľov mesta novozaložené porasty tzv. drob-
nej výsadby. Žijeme v meste a prechádzame
napríklad ulicami Mierová a Štúrova, pozeráme
na dvojročne vysadený zelený pás a holé plo-
chy nás zarážajú. Je škoda dokumentovať, koľ-
ko náhradnej výsadby sme uskutočnili. Ak si vy-
tvoríme názor, stačí sa pozrieť, kto v týchto lo-
kalitách býva. 

Mnohé výsadbové aktivity, čo sa týka druhov
rastlín, máme projektovo podložených. Každý
zámer je zabezpečovaný určitým, možno špe-
ciálnym druhom rastlín. Tieto sú nakupované
s istou rezervou, ktorá je  dostupná
v záhradníctve mesta, preto nevidím dôvod,
aby naše záhony boli vykrádané. 

� Môžete uviesť lokality novej výsadby?
Z pohľadu blízkej minulosti je to rozsiahlejšia

výsadba od zariadenia Koliba po most ku hote-
lu Mladosť. Bolo to vyvolané náhradnou výsad-
bou za zeleň pri obchodnom komplexe Lidl.
Okrem mestského lesa to ďalej boli tieto zóny:
� Výsadby letničiek v meste a Pod Skalkou
� Pokryvné ruže a tuje sídlisko „A“
� Tuje v časti Pod Skalkou, zmes porastov pri

VÚB
� Juniperus - pohotovostné bytovky a okolie
� Kultúrny dom -  zmes sadeníc
�  Dom opatrovateľskej služby, výsadba vedľa

potravín Lukač
�  Bývalé jasle – p. Mička - javory a letničky
� Námestie J. A. Baťu
� Rehabilitačné stredisko, Zdravotné stredisko
� 36-bytová jednotka, Ul. SNP, kosodrevina

od Máriinho diela po Kolibu

� Pokryvné rastliny- schody a detské ihrisko
Pod Skalkou
� Cintorín-  pokryvné rastliny a tuje
� Dosadba od Koliby po cirkevné objekty
� Javorová alej od Koliby k cintorínu
� Reštaurácia Baba - okolie
� V neposlednom rade je to sústavné doplňo-
vanie chýbajúcej zelene 

Táto činnosť je jedna z našich podstatných.
Pripravené máme projektové dokumentácie na

riešenie rozvoja verejnej zelene racionálnou
metódou. Musím podotknúť, že ostatné inicia-
tívy sú závislé od finančných prostriedkov. Cel-
kovo bolo vysadených za 3 roky 18 700 ks ra-
stlinného materiálu.

Kosba je tohto roku istotne vysoko pro-
blémovou oblasťou...
Áno. Tak, ako sa nám darilo minulého roku,

teraz to nemôžeme konštatovať. Ako som uvá-
dzal v ostatných mestských novinách, nepriazeň
počasia hlavne v máji nám naše plánované akti-
vity narušila. Máme ukončenú druhú kosbu
a pokračujeme ďalej. Je paradoxné, že s tou is-
tou technikou, posilnenou o ďalšie generálkova-
né kosacie zariadenie, sa nám nedarilo plniť po-
žiadavky obyvateľov mesta, aj keď pre túto čin-
nosť sme vyčlenili o jedného pracovníka naviac
a využili sme pracovnú činnosť brigádnikov, hlav-
ne na zberové práce pokosenej trávnej hmoty. 

� Čo plánujete  v najbližšom období?
V postupnosti vykonať zrezanie stromov

v mestskom lese pri ceste smerom do Batizo-
viec,pretože svojím nachýlením ohrozujú bez-
pečnosť ľudí - najmä autodopravy.

Postupovať vo výkosových prácach
v školských zariadeniach a na lokalitách naj-
viac potrebných.

Zosumarizovať požiadavky na výrezové
a orezávacie činnosti a tieto uskutočniť
v mimovegetačnej dobe.

Zabezpečiť výsadbové práce tzv. živých plo-
tov podľa požiadaviek aj obyvateľov mesta.

Pripraviť podmienky na ochranu a prezimo-
vanie verejnej zelene.

Vykonať ďalšiu orezávku živých plotov.
A mnoho ďalších a ďalších akcií tvorby a údržby
zelene mesta.       Poďakovala V. Žoldáková
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Počasie hralo proti nám, robíme, čo môžeme...
Rozhovor s riad.TS mesta Svit Ing. Júliusom Žiakom 

na tému verejnej zelene
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V jeseni 2009 sa im podarilo inšpirovať
na voľnočasovej aktivite „Za Inšpiráciou“
v Tatranskej Lomnici, kde prehlbovali svoje
znalosti v oblasti folklóru. 

December sa zasa niesol posolstvom Via-
noc v podobe vystúpení vo Svite, Lopušnej
doline, Veľkej Lomnici, v Kežmarku, Ta-
transkej Lomnici. V januári sa pripravovali
na viaceré súťaže v choreografií sólistov ta-
nečníkov a speváckej súťaži sólistov spe-
vákov a dievčenskej speváckej skupiny.
Strieborné pásmo vyhrala dievčenská spe-
vácka skupina DFS Jánošíček a duo spevy
v podaní L. Budzákovej a Michaely Kičino-
vej na okresnej súťaži vo Svite „Z tatran-
ského prameňa“. 

Na medzinárodnej súťaži Súhvezdie hôr
v Liptovskom Mikuláši obsadila dievčenská
spevácka skupina DFS Jánošíček bronzo-
vé pásmo. V okresnej súťaži sólistov ta-
nečníkov vo Svite obsadili zlaté pásmo J.
Javorský a M. Horňák. Strieborné pásmo
obsadil E. Šikula. 

Na krajskej súťaži sólistov tanečníkov
„Šaffova ostroha“ vo Vranove obsadil M.
Horňák 3. miesto s postupom na celoslo-
venskú súťaž. 

Na celoslovenskej súťaži sólistov taneční-
kov „Šaffova ostroha“ v Dolnom Klčove ob-
sadil M. Horňák v kategórii G zlaté pásmo
– 1. miesto. Týmto je Detský folklórny sú-
bor Jánošíček známy nielen v prešovskom
kraji, ale na celom Slovensku a to už nie-
koľko rokov. 

Túto kvalitu dosahujú aj vďaka ľudovej

hudbe a jej originálnemu prednesu, čím
umocňujú vystúpenia Detského folklórne-
ho súboru Jánošíček. 

Okrem iného spolupracuje s detskou ľu-
dovou hudbou Základnej umeleckej školy
vo Svite zapožičaním krojov. V dievčenskej

skupine ZUŠ zasa pracujú bývalé taneč-
níčky - speváčky DFS Jánošíček, čo je pre
začínajúcu zložku veľká pomoc, ktorú DFS
Jánošíček vo svojich začiatkoch určite ne-
mal. Vychováva nových členov pre Folklór-
ny súbor Jánošík Svit. 

Spolupracuje aj s inými detskými folklór-
nymi súbormi, ktoré majú podobné ciele
a zámery ako DFS Jánošíček a svojou spo-
luprácou sa navzájom medzi sebou revan-
šujú. Vzhľadom na počet obyvateľov, tradí-
cie a podmienky, ktoré mesto Svit má je
DFS Jánošíček na veľmi vysokej úrovni
a jeho činnosť je veľmi pestrá. Takto sa
snaží robiť dobré meno nielen sebe, ale aj
Základnej umeleckej škole vo Svite, OZ
DFS Svit a mestu Svit. 

Poznajú ho doma i v zahraničí aj vďaka to-
mu, že je členom Východoslovenského fol-
klórneho združenia a medzinárodnej ume-
leckej organizácii IOV. Svoje umenie pre-
zentoval Jánošíček v zahraničí mnohokrát,
pričom navštívili 9 štátov. 

Aj toho roku sa DFS Jánošíček zúčastnil
dvoch festivalov v Grécku a Macedónsku.

Vo svojom repertoári má tance
zastúpené z liptovskej, goral-
skej a zemplínskej oblasti, čo
sa môže pochváliť máloktorý
detský kolektív. V tomto roku
mal vo svojich radoch 5 od-
chovancov - absolventov Zá-
kladnej umeleckej školy vo Svi-
te. Vystupovali na verejnosti
a na rôznych festivaloch napr.:
38. roč. Spišských folklórnych
slávností v Spišskom Podhradí,
Medzinárodnom festivale DFS
„Krojované bábiky“ pod Tatra-
mi, otvorení konferencie
v Novej Lesnej, Rómskej pale-
te v Starej Lesnej, Dni úcty
k starším v Lučivnej a No-
vom Smokovci, polročnom
koncerte ZUŠ, Ohrávaní májov
vo Svite, koncerte žiakov a ab-
solventov ZUŠ, „Veselo pri koli-
be“ vo Svite a iné. 

Vzhľadom na to, že finančná
kríza zanechala nemalé stopy
na finančnom krytí jednotlivých
aktivít, sa aj napriek tomu po-
darilo zabezpečiť bohatú čin-

nosť tohto kolektívu a to vďaka obetavým
rodičom, ktorí boli nápomocní hlavne pri
presunoch na súťaže a vystúpenia. Za po-
moc pri finančnej podpore je potrebné po-
ďakovať aj prispievateľom 2 %, Nadácii
SPP, Mestu Svit, Ministerstvu kultúry SR,
ZUŠ a OZ DFS Svit pri ktorých Detský fol-
klórny súbor Jánošíček pracuje. 

Účelom tohto folklórneho zoskupenia je
motivovať deti a mládež pre uchovávanie
tradícií, ktoré sú v našom podtatranskom
regióne zatiaľ ešte živé. O niekoľko rokov

to však už nemusí byť pravda a záleží iba na
nás, ako sa k tomu postavíme. Detský fol-
klórny súbor Jánošíček si preto vychováva
svojich členov už od ranného veku, aby na-
še tradície žijúce v nás mali pokračovate-
ľov. Takýchto pokračovateľov čo šíria dob-
ré meno tohto súboru, Jánošíček má. 

Po skončení školských prázdnin začne
opäť pre Jánošíčkárov pestrá paleta aktivít
a činnosti, na ktorých budú nadobúdať
skúsenosti, poznávať tradície, priateľov
a svet. Pre mnohých to môžu byť otvorené
dvere do detského folklórneho súboru čo-
skoro s 15-ročnou tradíciou. Rovesníci
týchto členov a noví záujemcovia o člen-
stvo v tomto kolektíve nájdu potrebné in-
formácie na:

ww.zussvit.webgarden.name;  
www.dfssvit.estranky.sk; 
www.janosiceksvit.sk.

Vlasta Horňáková, 

učiteľka TO ZUŠ Svit, 
umelecká vedúca DFS Jánošíček

a predsedkyňa OZ DFS Svit

Ukončením školského roka si členovia DFS Jánošíček Svit mohli vydýchnuť po na-
máhavom období, ktoré od septembra 2009 prežili. Veď mali naplánované mnohé ak-
tivity, ktoré sa im podarilo zrealizovať. To, čo sa iné súbory chystajú ešte len zrealizo-
vať, oni už majú za sebou. Ich pestrá paleta činnosti je porovnateľná s činnosťou do-
spelých folklórnych súborov. 

Jánošíček znova naplnil svoje očakávania



Rybárska elita vo Svite

HORAL už po 11-ty krát

SVIT                    13

� 2. júla telefonicky nahlásila krádež peňaženky Dagmar B. z
Lučivnej. V čase oznámenia bola v pohostinskom zariadení pod
vplyvom alkoholu. Jej spoločníci pri stole určili osoby, tiež z Lu-
čivnej, ktoré ju s najväčšou pravdepodobnosťou okradli. Dag-
mar B. bola hliadkou poučená, aby čin, pri ktorom prišla o pe-
niaze a všetky doklady, nahlásila na OO PZ ako trestný čin lú-
peže. 
� 7. júla hliadka v ranných hodinách prijala oznámenie o mu-
žovi ležiacom na kraji cesty E-18 pri čerpacej stanici Gulf. Po
príchode na miesto bolo zistené, že muž vo veku asi 55 rokov
nedokázal komunikovať, iba ukazoval rukou na hrudník. Hliad-
ka MsP muža uložila do stabilizovanej polohy a privolaná RZP
ho prevzala do odbornej starostlivosti.  
� 11. júla mestská polícia v súčinnosti s OO PZ vyriešila krádež
zlatej retiazky. Okradnutý Jaromír N. zo Svitu uviedol, že ne-
známa osoba, ktorá ho okradla, sa pohybuje v záhradkárskej
osade za hlavnou cestou, kde sa ju podarilo zaistiť. Riešenie
krádeže s okradnutým a so zlodejom ďalej realizovala OO PZ. 
� 18. júla vo večerných hodinách hliadka spozorovala dvoch
podnapitých mužov, ktorí nastúpili do osobného auta. Vodič vo-
zidla Ladislav S. z Popradu bol na mieste zadržaný až do prí-
chodu hliadky štátnej polície. Po kontrole a vykonanej dychovej
skúške bolo zistené v jeho dychu 1,8 promile alkoholu. Vec pre-
vzala do rúk OO PZ, ktorá prevzala aj ďalší prípad vodiča s 0,6
promile alkoholu zisteného dychovou skúškou. Michal S. zo
Sp. N. Vsi prechádzal v neskorých nočných hodinách ulicami
mesta pod vplyvom alkoholu, kde bol zastavený políciou. 
� 21. júla sa dostavila na útvar mestskej polície bezdomovky-
ňa Anna S. zo Štrby a nahlásila, že bola znásilnená v garáži Jo-
zefom O. zo Svitu. V súčasnosti sa jej menovaný vyhráža, že ju
podreže, ak ho nahlási na políciu. Hliadka oznámenie, vzhľa-
dom na závažnosť uvedeného skutku a naplnenie skutkovej
podstaty trestného činu znásilnenia, postúpila na OO PZ Svit. 
� 21. júla vedúca predajne Sintra nahlásila krádež, ktorej sa
dopustil Daniel K. z Mengusoviec. Pod košeľu si schoval balí-
ček šunky v hodnote 5,35 €, ktorú si neodniesol, pretože pre-
davačka predajne krádež videla a zadržala D.K. do príchodu
MsP. 
� 3. augusta našiel  Ján Solus zo Svitu peňaženku plnú dokla-
dov, ktorá patrila Pavlovi A. zo Smižian. Tento príklad svedčí o
tom, že obyvatelia Svitu nie sú ľahostajní k nájdeným veciam a
poctivo prídu a nahlásia nález. 
� 3. augusta večer bola hliadka požiadaná rodinou Š. zo Svitu
o pomoc pri pátraní po ich otcovi Michalovi Š., ktorý v ranných
hodinách opustil bydlisko za účelom návštevy lekára. Hliadka
prekontrolovala všetky pohostinské zariadenia, okolie Baby až
po vápenicu, cyklochodník, žiaľ bezvýsledne. Michal Š. bol na
druhý deň nájdený mŕtvy v lese asi 3 km od Štokavy. O príčine
jeho smrti rozhodla súdna pitva. Miesto nálezu bolo vo veľmi
ťažko prístupnom teréne, kde osobným vozidlom sa nebolo
možné dostať. Preto bol požiadaný mestskou políciou M. Vav-
rasek o spoluprácu formou odvozu osôb. Menovaný absolvo-
val trasu so svojou štvorkolkou niekoľkokrát, ochotne spolu-
pracoval a vykonával požiadavky vyšetrovateľa tohto prípadu, za
čo sa mu polícia chce touto cestou poďakovať. 
� 4. augusta na Ulici kpt. Nálepku oslovili dve cudzie osoby La-
dislava CH. zo Svitu. Mladšia žena z dvojice sa vydávala za so-
ciálnu pracovníčku, ktorá chcela vedieť, aké a koľko berie lie-
kov. Ladislav nestratil duchaprítomnosť a hneď zavolal synovi.
Dvaja údajní sociálni pracovníci vzali nohy na plecia a už ich ne-
bolo. Z bytu nič nezmizlo a po prehliadke mesta mestskou po-
líciou po dvojici nebola ani stopa. 
� 6. augusta sa rozhodla okradnúť predajňu Lidl Ivana G. z Lu-
čivnej. Oznámenie o priestupku podal pracovník SBS. Vo veci
krádeže bolo začaté priestupkové konanie. 
� 7. augusta bolo vyhlásené pátranie po nezvestnom Alexand-
rovi S., obyvateľovi azylového útulku. Nahlásila to jeho sestra,
ktorá s ním bola v dennom kontakte. Prípad nezvestnosti sa
opäť skončil tragicky. Alexandra S. našli obeseného v lese nad
kameňolomom. 
� 13. augusta Adama Z. zo Štrby údajne fyzicky napadli pri her-
ni Starbar dvaja občania rómskeho pôvodu. Menovaný bol
ošetrený zdravotníkmi z RZP a bol prevezený na útvar štátnej
polície, ktorá tento čin prevzala na riešenie. 
� 17. augusta nahlásil občan Svitu vniknutie neznámej osoby
cez pootvorené okno do bytu rodinnej výstavby. Dopadlo to hu-
morne, pretože majiteľ domu si pribuchol kľúče, takže sa mu-
sel do vlastného bytu dostať cez okno. 

Z denníka polície

Rybárov z desiatich krajín sveta - dokonca
aj z Juhoafrickej republiky! sme mohli vidieť
v úseku rieky Poprad od Svitu pozdĺž cy-
klistického chodníka až po Teplický most. A
čo je chvályhodné - slovenskí organizátori
sa zhostili svojej úlohy hostiteľa na jednot-
ku. “Mladí rybári boli maximálne spokojní,
lebo naše rieky boli veľmi dobre zarybne-
né,” povedal nám člen organizačného vý-
boru a predseda rybárskeho spolku vo
Svite Ing. Milan Fecko. “Rybári chytali na
jednom úseku v priemere 15-20 rýb, boli
to hlavne pstruhy a lipne.” Slovenskí rybá-
ri pod vedením trénera -  úspešného slo-
venského reprezentanta, Sviťana Mira An-
tala, si vybojovali nádherné druhé miesto,
aj keď sa im prvý deň vôbec nedarilo. Na-
chytali 450 rýb a pred nimi skončili iba Če-

si s 485 rybami. Pre zaujímavosť ďalšie
poradie: tretí boli Španieli, Američania po-
stavili dve družstvá - jedno bolo 4. a druhé
11. Piati boli Poliaci, za nimi Francúzi, Ju-
hoafričania, Angličania, Íri a predposlední
skončili rybári z Walesu. Poslední v tabuľ-
ke chytili 210 rýb. 

Všetky ryby boli po chytení, zmeraní a za-
písaní rozhodcom vypustené naspäť do
rieky a čakajú na svoj ďalší osud. Zrejme
skončia ako úlovok niektorým svitským ry-
bárom, ktorých miestna organizácia zdru-
žuje okolo 300. Alebo možno niekým, ko-
ho čisté a na ryby bohaté vody Popradu a
nádherná príroda pod Vysokými Tatrami lá-
ka k rybárskej turistike.         E. Potočná

Nie je to často, že sa v malom meste
konajú majstrovstvá sveta. A to sa udia-
lo v našom meste! Svit bol totiž prvý au-
gustový týždeň hostiteľom rybárskej eli-
ty - konali sa tu 9. majstrovstvá sveta ju-
niorov v love rýb udicou na mušku. Ko-
nali sa v regióne Liptov – Tatry na rie-
kach Váh, Belá a Poprad. 

Na stupne víťazov pri vyhodnotení v Liptovskom Mikuláši sa postavili aj slovens-
kí rybári, ktorí bojovali pod vedením svitského trénera Mira Antala.

Mesto Svit bolo v dňoch 13. - 15. 8. 2010 svedkom v poradí už 11-tych cyklistických
pretekov Demo Horal Alto MTB maratón. Na pretekoch, v ktorých sa predstavilo viac
ako 200 cyklistov, boli aj členovia cyklistického klubu Energia Svit.

Cyklistické preteky, ktorých riaditeľom je poslanec mesta Svit Ing. Ivan Zima, sa stali ne-
odmysliteľnou súčasťou kalendára cyklistov na horských bicykloch nielen zo Slovenska, ale
zúčastňujú sa ho aj pretekári zo zahraničia - Česka, Poľska a Maďarska. Aj tohto roku boli vy-
písané rôzne druhy súťaží pre rôzne vekové kategórie mužov a žien, a to Krejzi na 115 km,
Lejzi na 70 km a Senzi na 44 km a pre cross country. Viac ako 100 organizátorov pri areáli
Koliba a po celej trati pripravilo pre pretekárov veľmi dobré podmienky. V areáli Koliba sa
uskutočnili aj početné sprievodné akcie, ako cyklotrial, preteky detí a hudobné programy.
Z cyklistického klubu Energia Svit sa zo 16 cyklistov najlepšie umiestnil v skupine Krejzi
Ing. Peter Benko - na 14. mieste.   Text a foto -ák-
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Jedným z nestorov tohto prekrásneho špor-
tu vo Svite je E. Hudák, ktorý už ako mladý
chlapec sa zaujímal o letecké modelárstvo.

„Mojím učiteľom v Poprade, kde som sa na-
rodil a vyrastal a býval s rodičmi, bol Jozef
Kantor. Ten ma zasvätil do oblasti aerodyna-
miky lietania, získal ma pre zhotovovanie mo-
delov lietadiel a ako 10-ročný som prejavil veľ-
kú snahu zapojiť sa aj do súťaženia. To sa mi
splnilo, keď ako 15-ročný som už viedol krú-
žok pre deti v bývalom Pionierskom dome
a začal súťažne lietať,“ zaspomínal si na svoje
začiatky E. Hudák.

Po vykonaní základnej vojenskej služby
v roku 1958 nastúpil do zamestnania
v Chemosvite a o rok prešiel do VÚCHV, kde
robil mechanika v oddelení automatizácie až
do odchodu do dôchodku. To malo vplyv aj na
jeho športovú kariéru leteckého modelára,
kde sa v roku 1958 stal jedným zo spoluza-
kladateľov letecko-modelárskeho klubu vo
Svite. Tu postupne pod jeho vedením sa le-
teckým modelárstvom začali zaoberať tzv „ču-
kovci“, kde bol napríklad Leopold Klas, sú-
časný známy dlhoročný funkcionár plastiko-
vých modelárov vo Svite pod názvom “Ta-
transkí orli“ a ďalší šiesti chlapci, ktorí aj začali
chodiť na preteky, kde získavali skúsenosti
pre získavanie výkonnostných tried, ktoré ich
oprávňovali na súťažné lietanie. K posledným
jeho odchovancom patria aj Rudolf Šimo a
Lukáš Enekeš.

Takúto náročnú etapu podstúpil aj E. Hu-
dák a po dosiahnutí prvej výkonnostnej triedy
sa svojimi výkonmi v roku 1960 prebojoval aj
do výberu bývalej ČSSR. So svojimi voľnými
modelmi triedy „A2“ sa viackrát stal majstom
kraja i Slovenska, v rokoch 1961 až 1965 vy-
hral výberovú súťaž, celkove 5-krát v kategórii
A2, v roku 1965 vo Varaždíne v Juhoslávii vy-

hral súťaž VARTEX
zo 160 účastníkov.
A ako spomína, je-
ho snom po úspe-
choch v Európe bo-
lo dostať sa na
majstrovstvá sveta,
čo sa mu však pre
nízku kvótu súťažia-
cich zo Slovenska
nepodarilo.

V čase dospelos-
ti, keď si založil ro-

dinu, k svojmu koníčku získal aj syna Karola,
ktorý v rokoch 1968 až 1970, kedy sa začalo
lietať s modelmi rádiom riadenými, sa už ako
8-ročný zaujímal nielen o letecké modelárstvo
ale o rádiom riadené modely, čo ovplyvnilo aj
ďalší vývoj v rodine Hudákovcov. Voľné mo-
dely nahradili rádiom riadené
a v deväťdesiatych rokoch sa o tento šport za-
čínali zaujímať aj vnuci Martin, Igor a Karol. Tí
ako leteckí a raketoví modelári dosiahli rad vý-
znamných úspechov, stali sa dvakrát majstra-
mi sveta a raz majstrami Európy a dosiahli rad
ďalších úspechov na medzinárodných súťa-
žiach v kategórii juniorov. Nakoniec vnuk Mar-
tin sa v roku 2003 v Lublane stal majstrom Eu-
rópy seniorov.

Letecké modelárstvo si vyžaduje podľa E.
Hudáka nielen zručného človeka, ale i znalca
technológií materiálov, z ktorých sa modely
robia, je treba poznať aerodynamiku, metero-
lógiu, technické spracovanie používaných

materiálov na stavbu
modelov
a v neposlednom ra-
de, musí mať dostatok
finančných prostried-
kov. Pri reprezentácií
v leteckom modelár-
stve  Hudákovci našli
v tomto smere podpo-
ru aj v Chemosvite, ZŠ
na Komenského ulici,
ale i v rodine. Veď aj
nevesta E. Hudáka
(Ing. Darina Hudáko-
vá, zamestnaná v Che-
mosvite) bola pilotkou
bezmotorového a mo-
torového lietania, a tak
celá rodina má k to-
muto atraktívnemu
športu veľmi blízko.

„Je škoda, že záu-
jem o letecké modelár-
stvo poklesol, ja som
ešte pred pár rokmi vie-

dol krúžok modelárov, no v súčas-nosti sa
chlapci zaujímajú o iné činnosti,“ s dávkou
nostalgie sa zamyslel E. Hudák, ktorý so sy-
nom Ing. Karolom Hudákom a vnukmi - vyštu-
dovaným strojným inžinierom Martinom
a Karolom sa natrvalo zapísali do dejín letec-
kého modelárstva nielen vo Svite, ale i na me-
dzinárodnom poli.

A čo pre Eduarda Hudáka za tie roky letec-
ké modelárstvo znamenalo?

„Bol to pocit z lietania, akýsi adrenalín, kto-
rý ma hnal dopredu pri stavbe modelov,
u voľných modelov to bol klasický šport, kde
človek sa s modelom aj doslova nabehal, ale
najmä precízna niekoľkodňová vytrvalá práca
pri stavbe modela, ktorý musel vážiť 41 Dg.
U rádiom riadených modelov, ktoré boli už od-
lievané vo formách, to bol pocit ovládnutia lie-
tadla, jeho letu na môj príkaz, to sa nedá inak
opísať.“

M. Jurčák 

Nestáva sa často, že v rodine, ktorú navštívite, sa stretne-
te s reprezentatmi bývalého Československa a Slovenska
v rôznych vekových kategóriách. Výnimkou je stretnutie
s dnes už 76-ročným Eduardom HUDÁKOM, jeho synom Ka-
rolom a vnukmi Martinom a Karolom. Čo ich spoločne spá-
ja? Letecké modelárstvo, v ktorom reprezentovali a dosiahli
významné úspechy nielen na súťažiach doma, ale
i v zahraničí, a to na majstrovstvách Európy i sveta.

Legendy svitského športu: Eduard Hudák

Dôsledná príprava modelu A2 pred štartom.               
Foto: archív E. Hudáka

Eduard Hudák ako reprezentant Če-
skoslovenska v leteckom modelárstve.                                

Foto: archív E. Hudáka

Hudákovci so spomienkami
nad svojimi trofejmi - zľava
Eduard Hudák, vnuk Karol,
vnuk Martin a syn Ing. Karol
Hudák.          Foto: M. Jurčák

Letecký modelár



V tabuľke sú na 8. mieste so
ziskom 9 bodov a so stratou 10
bodov na prvé Lok. Košice. 

V najbližších zápasoch vo Svi-
te sa futbalisti Svitu stretnú 12.
9. o 15.30 h s Moldavou „B“,
26. 9. o 15.00 h s Lok. Košice
a 10. 10 o 14.30 h s Barcou.

O krátke zhodnotenie doteraj-
šieho účinkovania futbalistov FK
Svit sme požiadali trénera Mila-
na Krišandu.

„Ako nováčik súťaže sme sa

presvedčili, že nestačí len hrať
na oko pekný technický futbal,
ale že musíme zvýšiť produktivitu
premieňania gólových príležitos-
tí najmä na ihriskách súperov,
keď sme prehrali (Sabinov a To-
poľany a nehovoriac doma s V.
Tatrami - pozn. red.) zápasy, v
ktorých sme neboli horší, skôr
naopak, mali sme prevahu. Ká-
der hráčov je dobrý, no náš
vstup do náročnej súťaže ovplyv-
nili zranenia niektorých hráčov

(Marhefka, Badzík, Fridman) a
to, že z hernej prípravy vypadol
skúsený útočník Julo Lelkeš.
Súťaž je náročná a čakajú nás
veľmi ťažké zápasy nielen u sú-

perov, ale i v domácom prostre-
dí. Verím, že sa nám podarí
udržať sa do konca jesennej
časti III. ligy v strede tabuľky.“

-ák-
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Nohejbalisti obhájili prvenstvo!
Na už tradičnom augustovom nohejbalovom turnaji vo Svin-

nej, ktorá je súčasťou nášho družobného mesta Česká Tře-
bová v konkurencii 10-tich družstiev reprezentovali náš Svit
dve družstvá v zložení: Družstvo 1 - P. Štefaňák, G.Sikorjak, M.
Klein, M. Lopušniak a Družstvo 2 - F. Procházka, I. Hulín, F.
Klein a V.Petrilák. Vo finálovom stretnutí sa stretli družstvá
Svit 1 a a domáci Lufťáci. Všetky finálové sety skončili vý-
sledkom 10:9 v prospech našich nohejbalistov – Družstva 1
Svit. Blahoželáme!   -red-

� Ako prebiehala prí-
prava družstva na za-
čiatok basketbalovej
sezóny?
Výbor BK Iskra Svit v pr-

vom rade zabezpečoval
prípravu družstva. V úzkej
spolupráci s mestom Svit,
ktoré je majiteľom športo-
vej haly, sa robili rôzne re-
konštrukcie haly, vrátane
výmeny okien, úpravy pa-
lubovky, priestorov šatní a
v týchto dňoch sa robia
úpravy na vonkajšom ob-
jekte. Družstvo aj počas
rekonštrukčných prác vy-
užívalo domáce podmien-
ky a už 24. 8. zohralo po
prvej fáze príprav v rámci

hernej časti prvý prí-
pravný zápas zo Sp.
N. Vsou. Do dnešné-
ho dňa družstvo odo-
hralo 9 prípravných
zápasov a všetko sme-
ruje k tomu, aby družstvo
bolo dobre pripravené na
prvý zápas basketbalovej
sezóny 2010/2011.

� S akým kádrom vstú-
pi BK Iskra Svit do no-
vej sezóny?
V prvom rade BK neme-

ní filozofiu zapracovávať do
extraligového družstva hrá-
čov z vlastnej juniorskej zá-
kladne. Preto aj v príprave
boli juniori Filip Dratva,

Adam Budaj a Radoslav
Sedlák. Pre začiatok sezó-
ny počítame pod vedením
trénera Milan Černického
s týmto kádrom:

Polakovič, Znanec, La-
co, Dorazil, Grbešič
(Chorvátsko), Bilik, Sismi-
lich (ČR), Krajčík, Potočár,
M. Míčka, Madzin, M. Se-
man a 10. 9. by sa mal k
družstvu pripojiť stredný
rozohrávač z USA Adam
McCoy.

� Čo ste pripravili pred
začiatkom sezóny pre
divákov?
Snahou výboru BK pod

vedením predsedu Ing.
Petra Becka je nielen druž-
stvo pripraviť na sezónu po
výkonnostnej stránke tak,
aby v nej so cťou obstálo,
ale aj skultúrniť športové
vyžitie priaznivcov tohto
športu vo Svite v športovej
hale. V hale nastali zmeny
za košmi, kde sú zasúva-
cie sedadlá, zriadili sme

VIP sedadlá, bude tam veľ-
koplošná obrazovka, lase-
rová show a ďalšie úpravy
a vylepšenia, ktoré určite
diváci privítajú. Výbor BK
Iskra Svit sa rozhodol vy-
dať na sezónu permanetky
vo výške 60 eur, ktoré je
možné si zakúpiť v športo-
vej hale, ktorá dostala ná-
zov „ISKRA ARÉNA“. A na
zápas s Komárnom výbor
rozhodol, že do športovej
haly bude vstup voľný.

� A ešte na záver, kto
riadi celkovú činnosť
BK Iskra Svit?
Predsedom BK je Ing.

Peter Beck, generálnym
manžérom Ing. Ján Drob-
ný, členmi výboru Stani-
slav Votroubek, Ing. Jaro-
slav Skála, Ing. Vladimír
Knižka ml., Václav Míčka.

Realizačný tím tvoria:
Milan Černický - tréner,
asistent Stanislav Seman,
lekári MUDr. R. Kŕč a
MUDr. Holešovský, masér
a kustód František Bu-
dzák.

Poďakoval: M. Jurčák

Basketbalisti BK Iskra Svit pred novou sezónou

Začíname s Komárnom
Extraligoví basketbalisti BK Iskra Svit

vstúpia do novej basketbalovej sezóny v so-
botu 25. 9. o 18.00 h na domácej palubov-
ke súbojom s Komárnom. Pred týmto zápa-
som sme sa porozprávali s generálnym ma-
nažérom BK Ing. Jánom Drobným (na obr.).

Futbalisti FK Svit ako nováčik súťaže III. ligy skupina sever
odohrali doposiaľ už 7 súťažných kôl. V nich 3-krát vyhrali
a 4-krát prehrali, z toho doma s V. Tatrami 0:2. 

Náročnosť futbalovej súťaže



Tropické horúčavy až 48°C na slnku sťažovali súťažné podmien-
ky atlétom na banskobystrickom štadióne 10. a 11. júla 2010
v rámci dvojdňových Majstrovstiev Slovenska v kategórii dorastu. 

V sobotňajšom finálovom popoludní do súbojov o popredné umiest-
nenia zasiahla naša najmladšia členka výpravy v behu na 100m preká-
žok 14 ročná Stanka Lajčáková, ktorá mala v priebehu roka, ako ak-
tuálna žiacka Majsterka Slovenska z haly výbornú formu. Medzi doras-
tenkami sme skromne počítali s umiestnením do piateho miesta vo fi-
nále a napriek nevydarenému rozbehu, sa vo finálovom behu postarala
o riadny rozruch, keď si v strhujúcom finiši časom 15,61s vybehala
skvelú striebornú medailu! V behu na 3000m sme mali veľké očakáva-
nia od Zuzky Gejdošovej a jej umiestnenie do prvej trojky, no viacero
faktorov sa podpísalo na jej nie veľmi vydarenom výkone, keď dobehla
v kvalitnej konkurencii na síce solídnom, ale nepopulárnom 4. mieste.
V skoku do diaľky obsadila výkonom 498 cm Lenka Poništová šieste
miesto. Večer sa ešte štafeta dievčat na 4x100m časom 53,07
s v zložení Muránska – Austerová – Poništová – Lajčáková postara-
la o prekonanie 13 rokov starého oddielového rekordu.

V nedeľnom súťažnom dopoludní si neúspech na tritisícke vynahradi-
la Zuzka Gejdošová, ktorá bežala vo finále na 1500m oproti sobote,
ako vymenená. V rýchlom behu si celý čas držala druhú pozíciu, keď sa
nezľakla tempa hlavnej favoritky a časom 5:02,11min si dobehla pre
skvelú striebornú medailu! O tretiu medailu sa postarala Soňa Vnen-
čáková v behu na 2000m prekážok, keď si po bojovnom výkone do-

behla na treťom mieste pre bronz v novom oddielovom rekorde 7:37,63
min, ktorý vylepšila o 10 sekúnd ! V behu na 400m prekážok  vytvorila
základný oddielový rekord Veronika Austerová. A na záver majstrov-
stiev pridali ešte dievčatá jedno prekonanie oddielového rekordu
v štafete na 100-200-300-400m časom 2:35,49 min v zložení Mu-
ránska – Poništová – Austerová – Gejdošová.

Celková bilancia pre AO SVIT z Majstrovstiev Slovenska dorastu 2010
= dvakrát striebro a jeden bronz, tri prekonané oddielové rekordy
a päť osobných rekordov! L. Potočný

časti Pod Skalkou, ale aj z Popradu, Starej
Ľubovne, Kežmarku, Spišského Bystrého
a Hranovnice. Hralo sa na dvoch ihriskách
– asfaltovom a dočasnom škvarovom, ktoré
pred turnajom pripravili organizátori.

Volejbalový turnaj prebiehal v štyroch
skupinách systémom každý s každým. Ví-
ťazi skupín postúpili do finále, v ktorom sa
opäť stretli súperi vo vzájomných zápa-
soch. Turnaj rozhodovali páni Milan Voš-
ček, Branislav Dudáš, Igor Vaverčák
a Štefan Luha. Hralo sa na dva hrané sety
do 15 bodov, pri rovnosti bodov rozhodlo
o poradí skóre. 

Úroveň zápasov bola vysoká, hráči podá-
vali výborné výkony, bojovalo sa o každú
loptu.

Konečné poradie:  
1.  Kata a spol.–Svit   6:0   90:57  6 b 
2. Svište–Poprad     3:3   77:78    3 b    
3. Old Star–Svit        2:4   68:74    2 b
4. Sweet Team–Svit  1:5   58:84    1 b

Na turnaji vládla priateľská atmosféra.
Podával sa guláš, pre deti boli pripravené
hry. V tomto roku bolo organizátorom na-
klonené aj počasie. 
Za úspešný priebeh turnaja patrí vďaka aj

sponzorom – Mestu Svit, PF-TRANS
s.r.o. - nákladná doprava Svit, BOP Po-
prad, Penzión a reštaurácia Červený mak
Poprad, MOBIL TRANS s.r.o. Svit, VÚCHV
Svit, FAMÍLIA Smokovec, Pivovary Topvar
s.r.o., CHEMOSVIT – FIBROCHEM a.s.,
FREE TECH L. Hrádok, Kvety Tatry, Koz-
metika Hela Poprad, Caffe cukor 68 Po-
prad, JM papiernictvo Svit, Peter Šmída
a eSTYLE Poprad.

A kto sa skrýva za skupinou mládežníc-
kych aktivistov a nadšených organizátorov
volejbalového turnaja? Sú to: Mirka Vnen-
čáková, Martina Šutáková, Petra Novotná,
Katka Klimková, Ľubka Kumorovitzová,
Slávka Dobiasová, Beatka Rožárová, Lu-
káš Jančík, Michal Hudák, Ľubo Dzurňák
a ďalší ich kamaráti a rodičia. Už teraz
chystajú ďalší ročník volejbalového turna-
ja, pretože všetci vyjadrili prianie opäť sa
k nám vrátiť. 

Organizátori urobia všetko preto, aby
úroveň turnaja bola opäť vyššia. Ich sna-
hou je poskytnúť hráčom lepšie podmien-
ky. Technická úroveň ihrísk však už tomu-
to cieľu nevyhovuje. Obyvatelia, organizá-
tori i hráči by privítali nové viacúčelové
športové ihrisko, alebo aspoň rekonštruk-
ciu už existujúcich ihrísk.   

N. Kumorovitzová

Mesačník MsÚ vo Svite. Vydáva MsÚ Svit v spolupráci s Chemosvitom, a. s., Svit. V súlade s §6,ods.3,Zákona
č.167/2008 (Tlačový zákon) je vlastníkom týchto novín Mesto Svit.Predseda redakčnej rady Ing. Ján Hutník, pred-
nosta MsÚ Svit. Adresa: MsÚ Svit (V. Žoldáková), tel.: 7875114, e-mail:zoldakova. v@svit. sk, alebo redakcia Che-
mosvit, Štúrova 101, 059 21 Svit (PhDr. E. Potočná, Mgr. M. Jurčák), tel.: 715 2101, fax: 715 2740, e-mail: redak-
cia@chemosvit. sk. Tlač: Popradská tlačiareň, Poprad. Reg. číslo EV 1268/08. Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Príspevky sú zverejňované bez nároku na honorár. Uzávierka čísla 9/2010 bola 6. 9.  2010. 

Naše atlétky opäť bodovali

V športovom areáli vo Svite Pod Skalkou sa 28. augusta konal 3. ročník volejbalového
turnaja Canada volleyball cup 2010. Skupina mládežníckych dobrovoľníkov a nadšencov
volejbalu v spolupráci s Centrom voľného času, miestnou organizáciou Únie žien a ob-
čianskym združením Klub rozvoja športovej a kultúrnej činnosti občanov Pod Skalky za
štedrej podpory sponzorov zorganizovali pre mládež a dospelých už po štvrtýkrát (v roku
2007 sa konal nultý ročník) opäť výborný volejbalový turnaj.

CANADA VOLLEYBALL CUP 2010

Odovzdávanie ceny kapitánovi víťazné-
ho družstva Kata a spol. hlavným rozhod-
com p. Milanom Voščekom (vpravo roz-
hodca B. Dudáš)
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Účasť v tomto roku bola mimoriadna. Turnaja sa zú-
častnilo 16 šesťčlenných družstiev zo Svitu a miestnej
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