
Nasledovalo hlasovanie o odpredaji po-
zemku žiadateľovi P. Lešičkovi na Ul. teraso-
vej Pod Skalkou – odpredaj pozemku vo vý-
mere 524 m² za cenu 19,- €/m² odsúhlasili
ako prípad hodný osobitného zreteľa a budú
sa ním zaoberať nabudúce. Odpredaj po-
zemkov žiadateľom – obyvateľom bytových
domov na Ul. mierovej č. 230 a bytového do-
mu na Ulici kpt. Nálepku č. 76 schválili. Schvá-

lili aj Dodatok č. 2/2011 k VZN Mesta Svit
č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb
a úhradách na sociálne služby. Týmto dodat-
kom sa mení výška ekonomicky oprávnených
nákladov pre klientov z iných miest a obcí za
sociálne služby v ZOS – stacionári na 7,25
€/deň pobytu v tomto zariadení a náklady za
sociálne služby v ZOS sa určujú sumou 4,02
€/deň pre týchto klientov. Všetky tieto náklady
uhrádzajú po uzavretí dohody mestá a obce,
z ktorých sú klienti do ZOS umiestnení.

So svojou novou 36-bytovou
jednotkou (oproti Zdravotnému
stredisku) dosiahol krásny
úspech – tento objekt získal 1.
miesto v kategórii „Obnova byto-
vého fondu v bytových domoch a

prestavba nebytových
priestorov na byty“.

Projektantom tohto ob-
jektu je Ing. Arch. J. Ve-
selovský, PROARCH,
s.r.o.  Poprad a zhotovi-
teľom stavby UNISTAV,
s.r.o., Prešov. Primátor
R. Abrahám prevzal toto
ocenenie aj so šekom na
1 650,- €, ktoré mesto
obdrží na svoj účet. -red-

Foto: S. Pjaták
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Poslanci začali rokovanie tým, že vzali na vedomie informáciu hlavného kontrolóra
Ľ. Budzáka o vykonaných kontrolách a správu o plnení uznesení MsZ. 

V 13. ročníku súťaže
“Progresívne, cenovo do-
stupné bývanie”, ktorú vy-
hlasuje Ministerstvo do-
pravy, výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR, sa
Svitu podaril husársky kú-
sok!

(Pokrač. na 2. strane)www.svit.sk

Mesto prispeje športu i kultúre

Prvenstvo pre vynovenú bytovku vo Svite!

Mama
Vie o nás všetko. Viac, než mnohí iní.
A napriek tomu nikdy nesklame.
A nespomína dlho na prečiny.
O kom to vravím ? Predsa o mame.

Mama. Ten človek, čo najdlhšie mlčí,
keď ublížia mu jeho najbližší.
Po každom páde znova chodiť učí.
Po každom plači znova utíši.
A dá aj to, čo sama postráda.
Bojí sa o nás.
Hádam viac, než my sami o seba.
Snáď myslíme si, že by nemusela
a že nám toľkej lásky netreba.

Nech neradí a nech sa nevyzvedá.
A vtedy mnohý z nás sa poraní,
keď rady matky za lesk sveta predá.
Mama vždy chcela iba ochrániť.

Potom snáď tuší utajenú bolesť
ukrytú hlúpo za drzosť a chlad.
Pridobre pozná naše srdce holé.
Mama. Ten človek, čo vždy vie mať rád.
Prečo to mnohý prineskoro zistí ?
Prečo sa stala mnohým privšedná
tak ako breza so šumiacim lístím,
tak ako svetlo každučkého dňa,
tak samozrejmé, že ho nevnímame.
A zabúdame zaň i ďakovať

Tak vážme si ich, kým sú medzi nami.
A prosme Boha, nech bdie pri nich sám,
veď by sme často boli v svete sami
bez našich dobrých, milujúcich mám.
A tým, čo už s nami nie sú
a ktoré kryje tichá čierna zem,
ktorým len sám vieš správne adresu,
tým pošli od nás tiché – ďakujem.
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Keď kúpu “Jánošíci”... Foto: S. Pjaták



V rámci opatrovateľskej služby
sa stanovuje nový poplatok za
sebaobslužný úkon vo výške
0,50 €/deň. 

Poslanci vyhoveli žiadostiam AO
Svit o výpožičku priestorov fut-
balového štadióna a DH Svi-
ťanka o výpožičku priestorov
Domu kultúry na ich činnosť. Sú-
hlasným stanoviskom určili za pre-
bytočný majetok nebytový priestor
v bytovom dome na Ul.
kpt. Nálepku č. 134 (bývalá kotol-
ňa) a uložili právničke MsÚ pripra-
viť odpredaj tohto majetku. 

Nesúhlasili s odpustením
zmluvnej pokuty a úrokov
z omeškania žiadateľovi J. Vaj-
dovi za prenájom stĺpov verejného
osvetlenia na Ul. Štefánikovej.
Schválili dotáciu na činnosť –
opatrovateľskú službu pre ob-
čanov nášho mesta Spišskej kato-
líckej charite vo výške 3 300,- €
a vzali na vedomie prehľad
o hospodárení mesta za prvé tri
mesiace roka 2011. Vypočuli si in-
formáciu zo zasadnutia Dozor-
nej rady Bytového podniku
SVIT, s. r. o., a vzali na vedomie
zápisnicu z tohto zasadnutia.
Schválili Dodatok č. 5 Zriaďova-
cej listiny ZŠ Mierová 134, kto-
rým sa zvýši vecné a finančné vy-
medzenie majetku tejto školy
v dôsledku rekonštrukčných prác
o čiastku 1 020 616,20 €.
V interpeláciách na otázku
V. Semana, či sa čistia kanali-
začné spúšte (konkrétne pouká-
zal na problém s odtokom na Ul.
Jilemnického pri tzv. čínskom mú-
re) odpovedal riaditeľ TS Svit J.
Žiak – tieto práce sa vykonávajú
pravidelne - minimálne raz do ro-

ka. I. Zima na opýtal na dôvod
výrubu väčšieho počtu stromov
v mestskom lese. Riaditeľ TS pre-
hlásil, že nejde o ich aktivitu – ne-
vie o čo ide a s náčelníkom MsP
sa na tvar miesta pôjde pozrieť.
Predpokladá, že ide o „čierny vý-
rub“. 

Na túto tému nadviazal M. Be-
zák otázkou, či by nebol možný
výrub cca 20-30 stromov po-
zdĺž cesty do Batizoviec, ktoré
ohrozujú bezpečnosť okoloidú-
cich ľudí. Riaditeľ TS bude
o týchto prácach informovať na
budúcom zasadnutí MsZ. M. Jur-
čák skonštatoval, že práce na vý-
stavbe a úprave chodníkov po-
kračujú pekne, ale opýtal sa, či sa
neuvažuje aj s úpravami krajníc
ciest a vymaľovaním priecho-
dov pre chodcov. A. Kromková
povedala, že s touto úpravou sa
plánuje na cestách, ktoré sa budú
rekonštruovať – teda zatiaľ len na
Štúrovej a Komenského ulici. 

V diskusii sa zaoberali odpre-
dajom ďalšieho prebytočného
majetku – dielne na Štúrovej ulici
č. 958 o výmere 182 m². Po
dlhšej diskusii odsúhlasili tento
predaj ako prípad hodný osobit-
ného zreteľa. Primátor však po-
slancom MsZ za stranu Smer pri-
pomenul, že vo volebnej kampani
sa zaviazali nakupovať a odpredá-
vať mestský majetok formou ob-
chodnej súťaže elektronickou
aukciou. Prehlásil, že v prípade
schválenia predaja majetku podni-
kateľovi predmetné uznesenie ne-
podpíše. Ako ďalší takýto majetok
je určená budova škvarkárne,
o ktorú prejavil aj priamo na za-
sadnutí záujem podnikateľ M. Va-
vrasek. Spôsob tohto odpredaja

sa určí na budúcom zasadnutí po
rokovaní príslušnej komisie. 

V diskusii sa pokračovalo schva-
ľovaním žiadosti SZUŠ Fantázia
na zmenu sídla, ktoré žiada vo
Svite. Po viacerých vyjadreniach
poslancov tejto žiadosti vyhoveli
a zmenu sídla z Batizoviec do Svi-
tu na Ul. SNP 145/9 odsúhlasili. 

Na rad prišlo schvaľovanie do-
tácií pre športové a kultúrno-
–spoločenské organizácie. Ná-
vrh komisie školstva, kultúry
a športu poslanci schválili a roz-
hodli o takomto pridelení dotácií:

Pre športové kluby a oddiely
pridelili celkovú sumu 20 tis.€
takto:

Atletický oddiel 2000,- 
Klub rozvoja kult. a šport. 
činnosti Pod Skalkou           350,- 
Mládežnícky BK Iskra Svit
(dievčatá) 2200,-
Hokejový klub Pod Skalkou  400,- 
Stolnotenisový oddiel          550,-
Basket pub - Streetball 2011 

1250,- 
Tenisový klub   800,- 
Šachový oddiel  300,- 
Futbalový klub 5000,- 
ŠK Horal - Alto Slovakia    1800,- 
MO rybárskeho zväzu         650,- 
Cyklistický oddiel Energia   300,- 
Klub plastikových modelárov 300,- 
Basket. klub mládeže (chlapci) 

4100,- 

Na kultúru bolo schválených
celkom 5 000,- €. Schválili sa
takto:

Detský famózny svet         1100,-
FS Jánošík   1000,- 
Spevácky zbor Laudamus   500,- 
UK Fantázia 900,- 
DH Sviťanka  300,- 
ĽH Bystrianka 100,- 
Spevokol Senior                 100,- 
Rímskokatol. farský úrad 

– činnosť detí a mládeže    400,- 
Evanjelický farský úrad - činnosť
detí a mládeže                     300,-  
Gréckokatolícky farský úrad 300,- 

Po tomto jednohlasnom schvá-
lení dotácii pokračovala disku-
sia odporúčaním primátorovi
mesta odmietnuť požiadavky
na úhradu nákladov spoloč-
nosti HF Tatry (rekonštrukcia
športovej haly Iskra Aréna) ako
neopodstatnené. Schválili aj zme-
nu uznesenia o odpredaji priľa-
hlého pozemku k bytovému do-
mu na Ul. Ivana Krasku, súp.
č. 91 z dôvodu zmeny geometric-
kého plánu a zosúladenia výmerov
pozemkov s novým geometrickým
plánom. 

Poslanci sa zaoberali príspev-
kom I. Zimu na tému cyklistic-
kých pretekov Okolo Slovens-
ka, ktoré by v budúcnosti mohli
mať Svit ako etapové mesto, infor-
máciou M. Martočku o pripra-vo-
vanej výstave psov v rámci
Majstrovstiev sveta, ktorá by
mala byť v júni vo Svite na fut-
balovom štadióne. Diskusia sa
rozvinula aj ohľadom využitia
vodnej plochy (Bágroviska) aj
na športové účely – vodné ly-
žovanie.

V. Seman poďakoval TS za vy-
čistenie skládky odpadov, záro-
veň však upozornil na pretrvávajú-
ci problém s týmto neduhom
v garážovej osade pri čistiacej sta-
nici. A. Kromková predložila infor-
máciu o profile rieky Poprad
a výške jej brehov ako odpoveď
na interpeláciu J. Lörincza spred
mesiaca v náväznosti na prípadnú
zvýšenú hladinu rieky a ohrozenie
záplavami.

vž 

Ani dnes, 66 rokov po skončení najhroznejšej vojny
v dejinách ľudstva, nie je úplne zažehnané nebezpečenstvo fa-
šizmu. Preto si stále musíme tieto udalosti pripomínať. Aj to za-
znelo v príhovore primátora mesta R. Abraháma pri príležitosti
pietneho aktu kladenia vencov k Pamätníku padlých vo Svite
5. mája 2011. Foto: Eva Potočná
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Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)

Sčítací obvod      Komisár              
706192   Fáberová Milota     
706259   Ing. Kuzmíková Ľubica     
706260 Ing. Hrkeľ Karol   
706261   Mgr. Bocková Petronela   
706262   Bc. Rusiňáková Mária      
706263   Očvárová Gabriela
706266   Ing. Pjaták Stanislav         
706267   Kalakaj Jozef        
706268   Mgr.Tužáková Sláva           
706269   Hajná Emília          
706270   Ing. Ilavská Zuzana
706271   Soliarová Jarmila    
706272   Mgr. Kukurová Iveta          
706273   Bobulová Janka      
706274   Heldáková Mária    

706275   Mgr. Imrichová Ľuboslava 
706276   Podobinská Miroslava        

706277   Mišenčíková Mária 
706278   Ing. Dluhý Jozef      
706279   Bendík Štefan          

Náhradníci:
1.   Ing. Kromková Andrea        
2.   Ing. Valeková Alena         
3.   Mgr. Šramková Mariana     

Popis sčítacích obvodov je zve-
rejnený na internetovej stránke
mesta Svit. 

-js-

V zmysle §-u 7, ods. 2, zák. č. 263/2008 Z. z. O sčítaní obyvateľov,
domov a bytov v roku 2011 v znení neskorších zmien a doplnkov  vy-
menoval primátor mesta vo Svite týchto  sčítacích komisárov:

Sčítanie  obyvateľov, domov 
a bytov v roku 2011



Keďže pred Domom kultúry prebieha re-
konštrukcia námestia, prvý máj postavili
chlapci z FS Jánošík Pod Skalkou za účasti
asi 40 obyvateľov, prevažne dôchodcov tej-
to mestskej časti.Deti z DFS Jánošíček ho
ozdobili a za vyhrávania svojej ľudovej hud-
by aj zatancovali a zaspievali. Vo Svite sa pri
Kolibe na túto akciu prišlo pozrieť nemálo
zvedavcov – počasie bolo vynikajúce, máj
sa staval ťažšie, ako Pod Skalkou, ale nako-
niec ho Jánošíci vztýčili. Začal program, v
ktorom si deti z Jánošíčka dali „repete“ a tro-
mi tancami sa predstavili dospelí z FS Jáno-
šík. Potom prišla čerešnička na torte v po-
dobe vynikajúceho Národného tanečného
folklórneho súboru Dapioni z Tbilisi (Gruzín-
sko). Ich nesmierne pôvabné a pôsobivé
choreografie nám priblížili inú kultúru, iný

folklór a diváci sa s obdivom a údivom poze-
rali na jednotlivé obrazy, ktoré títo vysoko-
školáci svojim tancom vytvárali. Bola to sku-
točná pastva pre oči.
Svit bol zastávkou tých-

to špičkových tanečníkov na ceste do Pra-
hy, kde účinkujú na festivale a pokračujú do
Francúzska na mesačné turné. Večer ne-
chýbala tradičná vatra, ku ktorej sa prišli
zohriať stovky zvedavcov – od detí až po
dôchodcov. Bol krásny večer predprvomá-
jový, bol lásky čas....     -vž- 
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Máje nám ohrali aj Gruzínci...

Dlhoročnou tradíciou vo
Svite bolo, že v skorých
ranných hodinách 1. mája
členovia dychovky budili
občanov mesta, a tým ich
pozývali do sprievodu, kto-
rý sa konal po zhromažde-
ní občanov na ploche pred
Domom kultúry ulicami
mesta Mierová a Štúrova a
až k  tribúne pred obcho-
dom Lukáč. 
To už je minulosť, no niečo

ešte ostalo. Členovia dychovky Sviťanka, verní tejto tradícii, sa
aj tohto roku v dopoludňajších hodinách vydali na niektoré
miesta v meste, kde zakoncertovali. Bolo to aj pred bytovkou,
kde býva primátor mesta Rudolf Abrahám. 
A pozoruhodné bolo aj to, že sme mohli vidieť generačné de-
denie hudobného kumštu - predsedu predstavenstva Sviťanky
Milana Gondu so svojím vnukom Gregorom Mizerom. Takto by
o nasledovníkov dychovky mohlo byť postarané.

Foto: M. Jurčák

Sviťanka 
nezabudla ani

tohto roku

Mesto Svit
Vás pozýva na program venovaný Dňu matiek

Slovak tango
všetkým  mamám

24.mája 2011 (utorok) o 17.00 hod.
v Dome kultúry Svit

V programe v podaní špičkových hudobníkov zaznejú sláv-
ne evergreeny slovenskej populárnej scény z dielní Gejzu
Dusíka, Pavla Čádyho, Pavla Braxatorisa, Dušana Pálku,
ktoré preslávili vtedajšie hviezdy ako František Krištof Vese-
lý, Melánia Olláryová, či Jozef Kuchár a iní.



Všetkých nás potešila i milá
návšteva - naozajstná sova, kto-
rá je symbolom našej knižnice
a prišla deti pozdraviť a povzbu-
diť. Nasledovala i dramatizácia
rozprávky a posledná Osmijan-
kova otázka. 

Súťaže sa tento rok zúčastnili
žiaci 3. ročníkov ZŠ na Mierovej
ulici. V priebehu polroka sa deti
zoznámili s tvorbou známych slo-
venských spisovateľov pre deti
a mládež. Úlohou žiakov je do
pracovných zošitov vypracovať
všetky pripravené literárne há-
danky. Otázky môžu doplniť
o svoje vlastné postrehy

a ilustrácie z predstavenej litera-
túry. Súťaž trvá do konca apríla,
kedy všetky odpovede pošlú pra-
covníčky knižnice do Bratislavy,
kde sa uskutoční celoslovenské
vyhodnotenie. Odmenení budú
jednotlivci aj kolektívy - ten naj-
lepší môže vyhrať aj zájazd pre
svoju triedu. Všetkým našim zú-
častneným držíme palce. 
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Najlepší detskí čitatelia za rok 2010 
Titul kráľa detských čitateľov získala Miriam Krettová, ktorá pre-

čítala 143 kníh. Druhé miesto obsadila Martina Javorská s poč-
tom prečítaných kníh 118 a na treťom mieste sa umiestnila Natália
Šoltisová so 116 prečítanými knihami.

Knižnicu vo Svite i s pobočkou Pod Skalkou minulý rok navštevo-
valo 492 detí, ktoré spolu prečítali 9 877 kníh.

S dobrou knihou možno prežiť
nádherné čitateľské dobrodruž-
stvá.Obohatiť a skrášliť si det-
stvo, ktoré je neuveriteľne krát-
ke. Cieľom našej školy je nájsť u
žiakov lásku ku knihám a ich číta-
niu. Aby sme túto krásnu my-
šlienku naplnili, škola sa v spolu-
práci s Mestskou knižnicou vo
Svite zapojila do projektu Osmi-
janko. Je to čitateľská súťaž všet-
kých žiakov, ktorým kniha sprí-
jemní voľné chvíle. Počas celého
roka zamestnanci knižnice na-
vštevovali školu a zadávali rôzne
hádanky od Osmijanka. Naši tre-
tiaci tieto úlohy plnili s veľkým na-
sadením. Každý žiak predviedol
svoju tvorivosť a vytvoril nový ča-
sopis pre Osmijanka. Na sláv-
nostnom zakončení súťaže v
mestskej knižnici slávnostne boli
ocenení najlepší čitatelia knižni-

ce, ktorí prečítali najviac kníh.
Všetci boli z našej školy: Miriam
Krettová, Martina Javorská
a Natália Šoltisová.

Mgr.Stašáková, ZŠ Mierová Svit

Čítame sOsmijankom

Veľa čítali na ZŠ Mierová

14. apríla 2011 usporiadala Mestská knižnica vo Svite záve-
rečné stretnutie detí zapojených do celoslovenskej súťaže Čí-
tame s Osmijankom. Úvod patril slávnostnému programu, v
ktorom vystúpili žiaci hudobného odboru SZUŠ Fantázia vo
Svite. Súčasťou programu bolo aj vyhlásenie najlepších det-
ských čitateľov za rok 2010. 

MATÚŠ 2011
7.apríla 2011 sa v Kultúrnom dome v Batizovciach konal nul-
tý ročník súťaže Mladé talenty škôl. Našu školu reprezento-
vali dva mladé talenty. Mirka Antalová v súťažnej disciplíne
tanec a Emma Brontvayová v hre na hudobný nástroj. Diev-
čatá reprezentovali školu úspešne. Mirka si odniesla 1.mies-
to a Emmka 3. miesto, vo svojich kategóriách. Vďaka patrí aj
učiteľkám SZUŠ Fantázia, ktorú obe dievčatá navštevujú.
Blahoželáme. -eb-

Z Bojníc priniesla Fantázia tri ceny!
Celoslovenský festival moderného tanca v Bojniciach „Dance

2011“, ktorý sa konal 29. apríla 2011 pod záštitou Mesta Bojnice,
znamenal pre SZUŠ ďalší výrazný úspech. Tanečná súťaž, ktorej
usporiadateľom bolo Ministerstvo školstva SR, ocenila najlepších.
V kategórii „ sólo „ do 12 rokov získala 1. miesto Miroslava Antalo-
vá s choreografiou „ Karkulka“. Ani naše staršie tanečníčky sa ne-
dali zahanbiť. V kategórii „Showdance“ do osem rokov obsadili 2.
miesto s choreografiou „Ňuf, ňuf“ (na obr.). A aby toho nebolo dosť,
v kategórii „Scénické tance“ do 14 rokov taktiež 2. miesto
s choreografiou „Vôňa lesa“. Srdečná vďaka patrí všetkým taneční-
kom a našej Janke Gregorovej za vydarenú reprezentáciu. -vp-



Úspech v biblickej olympiáde
13. apríla 2011 sa v Spišskej Kapitule konalo diecézne

(krajské) kolo Biblickej olympiády.
Popradský okres reprezentovalo družstvo zo ZŠ Mierová: Mar-

tinka Papcúnová, Miriam Krettová a Zuzka Krettová, ktoré v silnej
konkurencii cirkevných škôl obsadili pekné 5. miesto s malým poč-
tom stratených bodov, nakoľko tri školy mali rovnaký počet bodov
(1. – 3. miesto). Súčasťou olympiády bola tiež biblická scénka,
ktorú si už každé družstvo muselo pripraviť doma. Naše dievčatá
hrali scénku –
„Ježiš v dome
Márie a Marty“.
Všetky scénky
boli pekným du-
chovným a ume-
leckým zážitkom.
Diplomy a ceny
súťažiacim odo-
vzdal otec biskup
Štefan Sečka.

sr. Zbigniewa
Kepková 

Zaujal nielen umeleckým doj-
mom a prevedením hudobných
skladieb (napr. od Jiřího Schelin-
gera, od skupín Queen, Abba,
Elán...), ale i obsahom. Vystupu-
júci umelci zapojili do programu i
publikum - žiakov, ba i učiteľov -
formou zaujímavých otázok z ob-
lasti vypočutých hudobných skla-
dieb. Niekoľko jednotlivcov sa po
úspešnej odpovedi dokonca
mohlo predstaviť a realizovať i na
pódiu pred početným obecen-

stvom - takáto možnosť sa nena-
skytne často. Najväčší potlesk
zožal Matej Kováč, žiak tretieho
ročníka, ktorý sa predstavil ako
spevák ľudovej piesne. 

Počas celého programu s pod-
titulom „Zajtrajšok začína už
dnes“ prebiehal v prestávkach
medzi skladbami na pódiu dialóg
medzi účinkujúcimi a žiakmi  o
zmysle investovania energie do
vzdelania. Účinkujúci nenásilnou
formou vyzdvihli nielen nevyhnut-
nosť vzdelania, ale i potrebu úcty
k učiteľom.    

RNDr. Danica Božová

„Dobrý prístup žiaka k učiteľovi“
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Najväčší aplauz zo žiakov zožal Matej Kováč z 3.A ako spe-
vák ľudovej piesne.                        

Žiaci 3. - 9. ročníka ZŠ Mierová Svit sa 19. apríla zú-
častnili výchovného koncertu s názvom “Dobrý prístup
žiaka k učiteľovi”.

Plastikoví modelári CVČ opäť úspešní
Plastikoví modelári CVČ vo Svite pod vedením pána Leopolda
Klasa sa 9. apríla 2011 zúčastnili súťažnej prehliadky PLASTIK
MODEL ČAŇA 2011. Chlapci boli úspešní v týchto kategóriách:

L1 Lietadlá vrtuľové 1/144, 1/72: 2. miesto: Tomáš Šterbák
L2 Lietadlá prúdové 1/144, 1/72: 3. miesto: Tomáš Šterbák
L3 Lietadlá vrtuľové 1/48, 1/32: 3. miesto: Michal Ferjančík
C1 Civilné vozidlá: 2. m.: Matúš Mičian,  3. miesto: Tomáš Danilo
Cena hlavného sponzora: Michal Ferjančík.
Chlapcom gratulujeme a prajeme veľa ďalších ocenení, ktorý-
mi doplnia svoju zbierku.  L. Mačugová 

13. - 15. mája 2011 – Iskra Aréna Svit
Majstrovstvá SR v basketbale – kate-
gória mladší žiaci

24. mája 2011 o 17.00 hod. - DK
SLOVAK TANGO VŠETKÝM MAMÁM –
slávnostný program venovaný Dňu matiek

21.mája od 9,30 – obradná sieň MsÚ
Slávnostné prijatie
novonarodených detí – občanov Svitu

26.mája 2011 o 15,30 – zasadačka MsÚ
Zasadnutie poslancov Mestského za-
stupiteľstva

29.mája 2011 o 16.00 hodine – sála Do-
mu kultúry
"FARÁR Z (M)ARSU"  
- divadelno-filmové muzikálové predstave-
nie, ktoré nacvičila skupina ochotníckych
hercov z Veľkého Šariša ešte v roku 2010. V
predstavení sa prelína súčasnosť s 200 ro-
kov starou históriou. Paralela medzi životom
mladého kňaza 21. storočia a jeho ťažkostí

s problémami, s ktorými musel zápasiť Ján
Mária Vianney, francúzsky svätec žijúci v 19.
storočí. V hre sa nájdu deti, mládež, dospe-
lí, veriaci i neveriaci. 
Od premiéry v júni 2010 má súbor za sebou
17 repríz v rámci celého Slovenska (Prešov,
Humenné, Stará Ľubovňa, Spišská Nová
Ves, Žilina, Trnava, Bratislava...)
Vstupenky je možné zakúpiť si pred pred-
stavením v Dome kultúry, ale aj v predpre-
daji na MsÚ, odd. kultúry a reštaurácii DK.

31. 5. 2011 – od 9.00 do 15.00 hod.
Mes. knižnica - ZUŠ, Ul.kpt. Nálepku  Svit
„ČÍTAJME SI...“
4.ročník najpočetnejšieho detského čitateľ-
ského maratónu a pokus o prekonanie re-
kordu a zápis do Slovenskej knihy rekordov.

Pripravujeme: 
4.júna 2011 o 10.00 hod. - areál Koliby
DEŇ DETSKEJ RADOSTI 
– maratón zábavy, hier, súťaží a kultúrnych
vystúpení

11. júna 2011 o 17.00 hod. - sála Domu
kultúry
OD ADAMA 
– 15 rokov aktivít a činnosti DFS Jánošíček

14.júna 2011 o 18.00 hod. - sála Domu
kultúry

NEBERTE NÁM PRINCEZNÚ
– úspešný muzikál v podaní Divadla Drak

Prešov

Kultúrne, spoločenské a športové programy v máji



Základná škola,
Mierová 134, Svit

Pozvánka
Pozývame rodičov a pria-

teľov školy na 2.ročník ce-
loškolskej odbornej konfe-

rencie na tému

Ekonomika 
a energia

kde sa naši žiaci budú
prezentovať so svojimi prá-

cami v prírodovedných,
spoločenskovedných a

umeleckých odboroch.
Konferencia je otvorená aj

pre verejnosť.Uskutoční sa
dňa 12.mája 2011

(štvrtok) 
od 15.00 hod. v priesto-
roch školskej jedálne.
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� NARODILI SA
Eva Bobuľská, Laura Ličková, Dá-
vid Cholvad, Alica Pajerchin

� ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
marec

70 ROKOV
Jozefína Korsáková, Anna Popadi-
čová, Anna Mlynárová, Žofia Pružin-
ská.

75 ROKOV
Imrich Hriva, Helena Bochnárová,
Ján Drobný, Anna Mlynárová, Juraj
Ľaš.

80 ROKOV
Ján Bizub, Bedrich Králik, Irena Ko-
šikárová.

85 ROKOV
Augustín Hraška

91 ROKOV
Mária Havlíková

� NAVŽDY NÁS OPUSTILI
František Kúdelka, Juliana Lu-
čivjanská, Ing. Marián Čekan,
Štefan Cuník, Gustáv Vestenic-
ký, Emília Hozzová, Alžbeta So-
ľavová, Anna Kašická.

Spolocenská rubrikaˇ

�  Predám konferenčný stolík,
tmavohnedý, 40 eur, servírovací
stolík kov, oranžový 4 eurá. 0905
905 384.

Predám tatranský profil 
- perodrážka, brúsený
I. trieda 4.00 eur 

II. trieda 3.00 eur  
v ponuke aj dlážkovica 
a dokončovacie lišty. 
Doveziem. 
Tel: 0915 863 227, 0911 168 982.

Predám 3-izbový byt vo Svite.
Byt má rozlohu 69 m2 v
pôvodnom stave, na druhom
poschodí v 6-poschodovom
dome z výťahom.
Kontakt: 0918606713

Kúpim garáž vo
Svite na Jilemnic-
kého alebo Štúro-
vej ulici.  tel.0904
722 304

MUDr. Zora Kotlárová 
(zubná ambulancia Tatrasvit)
oznamuje pacientom, že od 1.
mája 2011 ordinuje len v Popra-
de na ul. Dostojevského
2672/73. 

Č. t. 0918 268 807, 
052/4781504

Geometrické plány a vytyčova-
nie stavieb a pozemkov.
Geodetická kancelária, Svit,
Štefánikova ul.7
Č.telefónu 052/7757 167

0903 376 570

AK SI NEŽELÁTE
V prípade, že si neželáte, aby sa Va-
še jubileum, sobáš, resp. narodenie
dieťaťa zverejnilo v tejto rubrike, pro-
síme o oznámenie v redakcii – MsÚ,
č. dv. 219 č. t. 7875 114. 

Inzeráty

Odišla ticho, nie je medzi nami, no v našich
srdciach žije spomienkami. Už len kytičku kvetov
Ti môžeme dať a pri plamienku sviečky s úctou
spomínať. 10.mája 2011 uplynul rok, čo nás vo
veku 68 rokov opustila naša sestra a teta 

Katarína Majchrovičová. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomien-
ku. Smútiaca rodina

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme zástupkyni MsÚ Veronike Žoldá-
kovej, dychovej hudbe Sviťanka, Malému mužskému
zboru a pracovníkom Pohrebných služieb za vyko-
nanie dôstojnej rozlúčky s našou drahou zosnulou
Emíliou HOZZOVOU. Ďakujeme aj za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť
náš hlboký žiaľ.                          Smútiaca rodina

Spomienky
„Kto v srdci žije, neumiera“. Dňa 9.júla 2011 uplynie už 27 rokov,
čo nás navždy opustil milovaný manžel, svokor, dedo, pradedo 

Ján  Klein.
Za tichú spomienku ďakuje manželka Magda, 

syn Václav a súrodenci. 

Letné mestské tábory
Centrum voľného času vo Svite pripravuje na letné

prázdniny pre deti z 1. – 6. ročníkov základných škôl let-
né mestské tábory s dennou dochádzkou v termínoch
od 4. do 8. júla a od 11. do 15. júla 2011.
Poplatky za dieťa - člena záujmového krúžku CVČ sú 17 eur   
a 19,- eur ,  pre nečlena.
V programe sú plánované táborové hry, výlety, tvorivé dielne,
športové hry, kúpanie.
Bližšie informácie a prihlášky dostanete v Centre voľného
času vo Svite v pracovných dňoch, 

t. č. 77 56 164, e-mail centrum@cvcsvit.edu.sk



A práve preto sa žiaci, prváci
v krúžku Vševedko stretli, aby
v príjemnej atmosfére spoločne
vytvarovali rôznymi technikami
veľkonočné kraslice, jarné kvety-

obkresľovaním, strihaním, lepe-
ním a tak tvorili ozdoby z papiera
a prírodného materiálu. Prácami,
ktoré vytvorili, vyzdobili chodby,
ale aj vestibul našej školy. Roz-

žiarené očká a radosť zo spoloč-
ného výsledku bola tou najkraj-
šou odmenou pre všetkých.

Maľovanie a zdobenie veľko-
nočných kraslíc má bohaté tradí-
cie. V neďalekej, na zachováva-
nie tradícií bohatej obci Batizov-
ce už niekoľko rokov pripravujú
akciu pod názvom Gúľaj sa vajíč-
ko...  Ich tradičnou technikou sú
na čierno zafarbené a vyškrabá-
vané slepačie vajíčka, ktoré boli
ozdobou výstavy. Súčasťou orna-
mentov na vajíčku sú aj krátke
veršíky, ktoré sú osobným veno-
vaním pre obdarovaného. Zdo-
benie jedného vajíčka trvá približ-
ne 1,5 hod.

A nechýbali sme tam ani my!
Okrem batizovských kraslíc sme

videli kraslice zdobené madeiro-
vou technikou dozdobené vo-
skom, vyrezávané slepačie vajcia,
v ktorých boli maľované hlinené fi-
gúrky, medovníkové kraslice, kra-
slice olepované slamou, vyšívané,
maľované, drôtované, či vypicho-
vané. Každý ročník prehliadky
zdobia aj pekné práce šikovných
žiakov miestnych škôl, ktorí  „bo-
dovali“ svojimi  originálnymi  vý-
robkami od výmyslu sveta.

Aj keď dnes už na čary neverí-
me, mnohé zvyklosti a tradície
ešte na Veľkú noc robievame.
Vnášajú  k nám radosť, pohodu a
úsmev na tvárach. Modernizácia
sa dotkla každého mesta i obce,
no želali by sme si, aby sa  také-
to tradície pomocou kultúrnych
akcií  podarilo zachovať a tak ich
priblížiť mladej generácii.

ZŠ Mierová
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Každý deň sa človek stretáva so
stereotypom dnešnej doby a nie-
kedy si ani neuvedomuje, aké
ľahké je uniknúť z toho začarova-
ného kruhu.  Úsmev na tvári  vy-
kúzlil  v našej škôlke v jedno jarné
dopoludnie kúzelník  Wolf. A bolo
to tak. Už od prvej minúty ako vo-
šiel do materskej škôlky Pod
Skalkou, pomaly zatiahol naše

deti do magického sveta,
v ktorom sa aj nemožné stáva
možným a v ktorom sa mohli na
vlastné oči presvedčiť, že
v prítomnosti kúzelníka skutočne
nie je nič nemožné. Deti si
z vystúpenia odniesli veselé spo-
mienky, ktoré im dlho ostanú
v pamäti. Edita Mikušová

MŠ Pod Skalkou

Centrum voľného času vo Svite v spolupráci so Základnou
umeleckou školou vo Svite pripravili 28. apríla 2011 tvorivú
dielňu pri príležitosti Dňa Zeme, na ktorú pozvanie prijal aj Škol-
ský klub detí pri ZŠ Komenského vo Svite.

Na úvod sa dievčatá a chlapci prostredníctvom motivačných hier do-
zvedeli informácie o Dni Zeme, dôvod, prečo si ho pripomíname, púť
kameňa z dôb dávno minulých až po súčasnosť a jeho spracovanie,
ktoré má však negatívny dopad na životné prostredie.

Po úvodných aktivitách nasledovala výtvarná tvorivá dielňa. Deti si mali
možnosť vybrať z výtvarných techník frotáž, decoupage, papierovú plas-
tiku, drôtikovanie, maľbu farbami na sklo. Pani učiteľka Kolumberová vy-
svetlila princíp jednotlivých techník. Deti preferovali decoupage, maľbu
farbami na sklo, drôtikovanie a vytvorili veľmi zaujímavé a originálne prá-
ce, ktoré si zobrali domov ako ozdobný alebo darčekový predmet.   

Cieľom podujatia bolo poukázať na jeden z elementov neživej príro-
dy, kameň, ktorý spracovaním ohrozuje životné prostredie alebo na-
opak, skrášľuje interiér a exteriér našich obydlí.           L. Mačugová

Konečne je tu jar a tá prebudila prírodu, ktorá dlho spala.
Jar prináša nový život, všetko sa rozžiari a rozkvitne.
V osobnom živote sú rôzne príležitosti, na ktoré sa tešíme.
Jednou z nich je i Veľká noc. Symbolom sú vajíčka, kuriatka,
zajačiky, či ovečky.

Aby ľudové zvyky a  tradície nezapadli prachom...

Keď príde kúzelník....

Tradícia Veľkej noci v tvorivých dielňach

Na Veľký piatok sa opäť konala v uliciach Svitu krížová ces-
ta. Foto: S.Pjaták



Stretlo sa tu okolo 180 sloven-
ských, poľských, českých jasky-
niarov i priaznivcov. Na kinoplátne
sa premietlo 17 filmových príspev-
kov, sprevádzaných  voľným roz-
právaním o objavoch, expedíciach
v jaskyniach i novinkách z oblasti
speleológie. Vo vestibule Domu
kultúry vystavovali mapovú a foto-
grafickú dokumentáciu. 

Slovenská speleologická spoloč-
nosť udelila:

•Ocenenie za rok 2010 členom
Jaskyniarskej skupiny Spišská Be-
lá za cieľavedomé úsilie pri prie-
skume  a dokumentácii jaskyne Ja-
vorinka vo Vysokých Tatrách, koru-
nované novými objavmi a spojením
s Nádejnou jaskyňou.

•Ocenenie najaktívnejším čle-
nom prieskumných tímov z klubov
SSS -  SK UK Bratislava I. Papovi a
B. Šmídovi, SK Cassovia, P. a Š.
Šusterovcom podieľajúcim sa na
významných objavoch v jaskyni
Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách
v roku 2010

•Ocenenie D. Hutňanovi a Z.

Hochmuthovi za podiel na vynikajú-
cich výsledkoch medzinárodných
expedícií v r. 2010 pri prieskume a
výskume zaplaveného krasu polos-
trova Yucatán v Mexiku  

•Zlatú medailu Oľge Miháľovej
za významnú   speleologickú čin-
nosť a za organizovanie celoslo-
venského podujatia – Speleomí-
ting vo Svite

• Čestné uznanie P. Barabášovi
za propagáciu slovenského jasky-
niarstva.

Na záver diváci vyhodnotili:
* najhodnotnejší príspevok  z do-

mácich lokalít – rovnaký počet bo-
dov získali filmové príspevky: 

- Mesačný tieň sa stal 2. najväč-
šou jaskyňou republiky – SKUK
Bratislava

- Novinky z Javorinky - JS Spišs-
ká Belá

*  najhodnotnejší príspevok zo za-
hraničných ciest: Expedícia Velebit
- na dno Lukinej jamy- SK UK Bra-
tislava - SK UK Bratislava

* najlepšia panelová dokumentá-
cia:  Čarovný rok vo Fatrách.

Dary pre ocenených nám poskyt-
li: Chemosvit, a. s., Chemosvit Fi-
brochem, a. s., Žilmont s.r.o. Žili-
na, HUSQARNA Česko s.r.o.,
Meander s.r.o. Úprimne im za to
ďakujeme. Taktiež ďakujeme za
podporu a pomoc primátorovi
mesta Svit, príprave tlače Chemos-
vitu Folie, a. s., vedeniu hotela Mla-
dosť a Domu kultúry.

Slovenská speleologická spoloč-
nosť eviduje 791 členov. Celkový
počet skupín a klubov SSS na Slo-
vensku je 49. Zásluhou dobrovoľ-
ných jaskyniarov počet evidova-
ných jaskýň v Slovenskej republike
už prekročil hranicu 6000 a zmeny
nastali aj v rebríčkoch najdlhších a
najhlbších jaskýň u nás. 

Výrazné postupy a objavy sa do-
siahli v Nízkych Tatrách pri priesku-
me Demänovských jaskýň, najmä
jaskyne Štefanová, vo Vysokých
Tatrách v jaskyniach Mesačný tieň
a Javorinka, v Červených vrchoch
v Tichej jaskyni i v mnohých ďalších
slovenských jaskyniach.

Úspešné bolo expedičné pôso-
benie našich jaskyniarov a speleo-
alpinistov vo významných i menej

známych krasových oblastiach
v Európe a inde vo svete..

Najdlhšia jaskyňa na Sloven-
sku k 21. 3. 2011
Demänovský jaskynný systém, De-
mänovské vrchy, Nízke Tatry
35 358 m
Najhlbšia jaskyňa na Slovensku
k 21. 3. 2011
Hipmanové jaskyne, Demänovské
vrchy, Nízke Tatry   495 m

Oľga Miháľová

CVČ dáva priestor dievčatám, chlapcom,
mladým realizovať sa vo voľnom čase. Talent
zdokonaľujú pod odborným vedením v športo-
vých (plavecký, basketbalové pre dievčatá a
chlapcov, futbalové, tenisové, šachový, stolno-
tenisový, kickbox, roztlieskavačky), výtvarných
a tanečných krúžkoch. Svoje záujmy môžu
uplatniť a rozvíjať aj v ďalších krúžkoch, akými
sú plastikovomodelársky, anglický jazyk pre1.,
3., 5. až 7. ročník, počítačový, fotografický.
Okrem krúžkov vedieme aj dva kluby: Šumien-
ky (mládežnícky dobrovoľníci), Baby Centrum
(materské centrum pre mamičky na materskej
dovolenke a ich detičky), pripravujeme a reali-
zujeme športové, kultúrne, vzdelávacie podu-
jatia a prázdninovú činnosť. 

Tieto činnosti CVČ sú financované z rozpoč-
tu stanoveného Mestom Svit, z podielových

daní schválených mestským zastupiteľstvom.
Výška financií závisí od počtu prihlásených čle-
nov v CVČ. Samosprávy, ktoré sú zriaďovateľ-
mi CVČ dostávajú financie na deti registrované
v týchto zariadeniach, ale mestá a obce, v kto-
rých CVČ nesídlia, vyvíjajú aktivity, aby prídel fi-
nancií bol rozdelený aj pre nich. 

Čo to znamená pre CVČ Slovenskej republi-
ky v roku 2012? Obrovský pokles finančných
prostriedkov na činnosti, až o dve tretiny!

Z tohto dôvodu sa riaditelia CVČ v SR roz-
hodli usporiadať počas Európskeho týždňa
mládeže (16. - 20. mája 2011) celoslovenskú
akciu na podporu CVČ.

Preto apelujeme aj na vás, obyvateľov mesta
Svit, ktorým nie je ľahostajný osud mladej ge-
nerácie, príďte podporiť činnosť organizova-
ných voľnočasových aktivít CVČ 19. mája

2011 o 17.00 hod. na Mierovú ulicu 134 vo
Svite (areál ZŠ Mierová, budova vedľa telocvič-
ne ZŠ). Spoločne dokážme samosprávam, že
nám záleží na našich deťoch, aby z nich vyrástli
plnohodnotní mladí ľudia, ktorí si vedia zariadiť
voľný čas aj napriek povinnostiam.

Za podporu ďakujeme.
Mgr. L. Mačugová  

riaditeľka CVČ vo Svite
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TIP PRE FILATELISTOV
Klub filatelistov v Poprade pozýva zbera-

teľov na Podtatranskú filatelistickú burzu,
ktorá sa uskutoční v sobotu 14. mája
2011 od 7:00 do 12:00 v jedálni Stravex
na Drevárskej ulici 8 v Poprade (oproti au-
tobusovej stanici). Vítané sú aj ostatné
zberateľské odbory.

Vo Svite slovenskí speleológovia hodnotili rok 2010
V Dome kultúry vo Svite sa už po dvadsiatykrát  uskutočnilo

stretnutie jaskyniarov  - SPELEOMÍTING. 

Nedovoľme samosprávam krátiť a zadržiavať peniaze na deti!
Centrum voľného času (ďalej len CVČ) vo Svite je školské výchovno-vzdelávacie za-
riadenie, ktorého zriaďovateľom je Mesto Svit. 

Tešíme sa  z jari, ktorá konečne zavítala po dlhej zime a ktorá oživuje
nielen telo, ale i ducha a dáva novú kvalitu života. Vychutnávame si pre-
chádzky jarnou prírodou najmä v našom neďalekom lesoparku BABA,
kde počúvame vtáči spev a stretávame sa s ďalšími milovníkmi prírody,
ale možno aj „nepriateľmi“, ktorí namiesto jej zveľaďovania ju znečisťu-
jú odpadkami a pod. 

Pri takejto jarnej prechádzke prírodou sme boli s priateľkou svedkami
toho, ako občania mesta Svit Šimon Dluhý, Martin Poracký, Zoltán Ma-
kula, Jozef Kudláč (na obr. zľava) zhotovovali na južnom svahu BABY la-
vičky, a to nielen na miestach, kde kedysi lavičky boli už zhotovené Ka-
rolom Berešom (zničili ich vandali), ale i na miestach, kde ešte neboli.
Napočítali sme štyri, ktoré budú môcť využívať návštevníci prírody. Tým-
to činom lesopark BABA spolu s náučným chodníkom, dreveným hríbi-
kom na hrebeni BABY a novými lavičkami na viacerých miestach, získa-
va stále viac na kráse a účelnosti, k obohateniu života občanov nášho
pekného podtatranského mestečka.  Pozorovateľka Blanka

S láskou k prírode

Foto: M. Jurčák



� 31. marca zasahovala hliadka mestskej polície pri hasení
požiaru suchej trávy v lese v blízkosti hotela Mladosť. Požiar
sa privolaným hasičom s dvoma hasičskými vozidlami podari-
lo v krátkom čase zlikvidovať. 
� 3. apríla umýval pri rieke Poprad občan mesta svoje moto-
rové vozidlo. Z dôvodu porušenia VZN mesta o zákaze umý-
vania motorového vozidla na verejných priestranstvách, mu
bola uložená bloková pokuta. 
� 7. apríla v priestoroch azylového centra došlo k nedorozu-
meniam medzi nájomníkmi. Jednému z nich, Miroslavovi K.
sa podarilo rozbiť sklenenú výplň okna, pričom utrpel pora-
nenie ruky. Jeho reznú ranu zápästia ošetrili zdravotníci pri-
volanej RZP. Muž bol prevezený do NsP Poprad. 
� 10. apríla našla hliadka mestskej polície v rieke Poprad –
pri Ul. Jilemnického odhodený horský bicykel. Po obhliadke
terénu do dostatočnej vzdialenosti, nebol v rieke objavený je-
ho majiteľ. Bicykel hliadka umiestnila v priestoroch útvaru
MsP. 
� 11. apríla odpadol na chodníku Ulice mierovej Vladimír M.
z Lučivnej. Po príchode na miesto službukonajúca hliadka
MsP uložila osobu do stabilizovanej polohy a do príchodu
RZP vykonávala masáž srdca. Ani po polhodine oživovania zá-
chranármi sa nepodarilo Vladimíra M. oživiť. 
� 12. apríla v hypermarkete Billa došlo ku krádeží dvoch Kin-
der vajec. Štefan D. zo Spišskej Starej Vsi za opakovanú
drobnú krádež prešiel do rúk hliadky štátnej polície. 
� 12. apríla v obedňajších hodinách bola MsP požiadaná
štátnou políciou o súčinnosť pri predvedení Jozefa O. zo Svi-
tu, ktorý pred predajňou Lidl porezal vreckovým nožíkom ob-
čana z Prievidze. Tento občan spoločne s ďalšími dvoma oso-
bami vyberal dobrovoľné príspevky na onkológiu. Na vyšetro-
vanie tohto činu bol Jozef O. predvedený na útvar OO PZ vo
Svite. 
� 13. apríla v predajni Lukystars pri prechode pokladňou ne-
zaplatila za tovar v hodnote 16,80 € Mária B. z Popradu. Krá-
dež bola riešená v priestupkovom konaní blokovou pokutou. 
� 15. apríla sa v predajni Sintra dopustila krádeže potravín
Helena P. z Batizoviec. Keďže to nebola jej prvá krádež, pre-
vzala si ju do kompetencie štátna polícia. 
� 22. apríla večer bola MsP privolaná OO PZ ku zásahu na
Ulici Štefánikovej, kde sa Iveta Ch. vyhrážala rodine, že spá-
cha samovraždu skokom z desiateho poschodia. Na miesto
sa odstavili aj pracovníci RZP s lekárom, ktorí si ju prevzali. 
� 24. apríla si rodina Jozefa B. zo Svitu prevzala na útvare
mestskej polície stratené kľúče od motorového vozidla, ktoré
našiel a odovzdal pán Vartovník. Na útvare MsP sa nachádzajú
stratené kľúče, ktoré si občania môžu kedykoľvek vyzdvihnúť.
Taktiež ide o peňaženku s istým obsahom peňazí, o ktorú dlh-
šiu dobu neprejavil majiteľ záujem. 
� 25. apríla dochádzalo k rušeniu nočného pokoja u Jána G.
zo Svitu, ktorý v nočných hodinách hlasnou hudbou oslavo-
val s partiou ľudí svoje narodeniny. Po prvom upozornení MsP
o stlmenie zábavy v tomto pokročilom čase sa situácia ne-
zmenila. Oslávenec bol požiadaný o ukončenie oslavy, čo ne-
chcel rešpektovať, preto bol predvedený na mestskú políciu
ohľadne vysvetlenia v uvedenej veci priestupku. Vinu si priz-
nal, ale tento priestupok mu vyniesol blokovú pokutu. 
� 27. apríla sa v mestskom pohostinstve rozhodol Vojtech G.
z Popradu, že sa drzou formou - „ na borg“ bude dožadovať
pitia alkoholických nápojov. Bol pod značným vplyvom alko-
holických nápojov, ale po dohovore hliadky odišiel domov. 
� 27. apríla nahlásila Iveta B. krádež svojho bicykla. Bicykel
jej niekto zobral z uzamknutých spoločných bytových priesto-
rov na Ulici kpt. Nálepku. Krádež bicykla prešla do riešenia
priestupku proti majetku. 

Z denníka polície
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Seniori Spiša rokovali

Deň Zeme v  základnej škole
22. apríl si pripomíname Deň Zeme. Na našej škole sa v rámci toh-

to dňa uskutočnilo niekoľko akcií.

Prváci ho oslávili čistením okolia našej školy od rôznych odpadkov. Ta-
kýmto spôsobom sa chceme naučiť, ako sa chráni životné prostredie. Po-
zvanie medzi druhákov s úsmevom prijal pán Pavol Hurčala, člen Sloven-
ského rybárskeho zväzu. Rozprávali sa na tému vodný svet. Žiaci na obráz-
koch spoznávali život a rôzne druhy rýb, žijúcich v našich vodách. Diskusiu
rozprúdili zvedavé otázky o zážitkoch v živote rybára, i živočíchoch žijúcich
v moriach. Zvedavosť vzbudili aj živé ikry, či malé pstruhy. Žiaci 5. až 9. roč-
níka  na ZŠ Mierová si Deň Zeme pripomenuli prácou. Zapojili sme sa do
súťaže " Vyčistime si Slovensko". V spolupráci s Technickými službami mes-
ta Svit sme pomáhali pri upratovaní priestorov školského dvora, areálu pri
MŠ, na detskom ihrisku a pri autobusovej stanici. ZŠ Mierová

Rokovania sa zúčastnila prezident-
ka Fóra pre pomoc starším Ľubica
Gálisová, poslanec ObZ V. Lomnica
Ing. Precák, zástupca Obecnej polí-
cie E. Švorc a zástupca náčelníka
Mestskej polície Vysoké Tatry J. Šte-
faňák.

A. Tokár informoval o činnosti zdru-
ženia klubov dôchodcov regiónu Spi-
ša, kde bolo  podávaných niekoľko
podnetných návrhov na zlepšenie ži-
vota seniorov na vyššie štátne a
ústavné orgány. Ľ. Galisová poskytla
informácie o formách poskytovania
pomoci seniorom v oblasti sociálnej,
zdravotnej, právnej.

Zástupcovia polície vystríhali senio-
rov pred ich veľkou dôverčivosťou k
rôznych podvodníkom, čím sa stáva-
jú  často obeťami  podvodu.

Zástupcovia klubov a Jednoty dô-
chodcov Slovenska sa vzájomne in-
formovali o aktivitách v oblasti spolo-
čenskej, kultúrnej a prijali uznesenie,
v ktorom doporučujú podnetné návrhy
z oblasti zdravotnej politiky, valorizácie
dôchodkov, neustáleho zyvšovania
cien potravín, energií, sociálnych slu-
žieb zaslať na štátne a ústavné orgány.

Najbližššie jesenné zasadnutie sa
uskutoční vo Svite.    

B. Bendíková

V združení klubov dôchodcov regiónu Spiša je 11 spišských
miest a obcí a aj obidva kluby dôchodcov zo Svitu a ZO JDS Svit.
Predsedom je Alexander Tokár, predseda Klubu seniorov Bôrik zo
Svitu.  Seniori sa 15. apríla stretli na  jarnom  rokovaní vo Veľkej
Lomnici.

MS Slovenského Červeného kríža vo Svite
sa obracia na darcov, občanov a mládež v meste Svit a okolia  s vý-

zvou  pre darovanie krvi v akcii
„Kvapka krvi pre mesto“.

Odber sa uskutoční v piatok  24. júna  2011 od 10.00 do 14.00
hod.  v manažérskom salóniku Spolcentra vo Svite.

Keďže  sa odber uskutoční v čase od 10.00 – 14.00 hod., prosíme
darcov, aby v ten deň konzumovali len ľahké jedlá a nepožívali alkohol.
Krv je nenahraditeľná a dá sa získať len vďaka dobrovoľným darcom.

Je stále potrebná a nenahraditeľná, preto príďte podporiť túto akciu,
nakoľko darcov a krvi nikdy nie je dosť. Ďakujeme. Mária Zentková



Vychádzajúc z plánu činnosti ZO JDS sa
v jarných mesiacoch uskutočnilo jarné upra-
tovanie objektov pri Dome opatrovateľskej
služby a Mestskom kultúrnom stredisku Pod

Skalkou. Pri DOS na Štúrovej ulici 12. marca
členovia ZO JDS vyčistili park od lístia, chod-
níky, preriedili kriaky a vyzametali prístupové
cesty k objektu. 

Podobné aktivity sa uskutočnili v časti mes-
ta Pod Skalkou.

K ďalším aktivitám patrilo aj stretnutie členov
JDS a klubov v predvečer 1. mája pri Kolibe,
kde zhodnotili činnosť za 4 mesiace roku
a zároveň upresnili niektoré aktivity, ktoré sa
uskutočnia v ďalších mesiacoch (ako okresné
športové hry, poznávací zájazd a iné), ktoré
majú v čo najširšej miere zapájať seniorov do
života mesta.  Text a foto  -ák-

Tohto roku bola prvou aj
v rámci Podtatranskej hasičskej
ligy a zúčastnilo sa jej 37 druž-
stiev z blízkeho regíónu, ale aj
z Českej republiky z družobného
mesta Česká Třebová - Rybníky. 

Ideálne počasie a výborné
športové výkony 8-členných
družstiev sa postarali o pekný
program. Organizátorom poduja-
tia bol Dobrovoľný hasičský zbor
Svit na čele s Martinom Jamnic-
kým a úlohy sa zhostil veľmi dob-
re, čo ocenili samotní súťažiaci.
Hlásateľom a sčítacím komisá-
rom bol ako doposiaľ pri všet-
kých hasičských súťažiach On-
drej Klimo. 

Z hostí sa na jubilejnom ročníku
súťaže zúčastnil primátor mesta
Rudolf Abrahám, ktorý aj za prí-
tomnosti Ing. Pavla Rumlera,

podpredsedu krajskej a okresnej
organizácie DPO a okresného
veliteľa DPO Mariána Rušina pri-
vítal účastníkov a na záver odo-
vzdal ceny  víťazom. 

Kategória muži:
1. Spišská Sobota II čas 19,13 s
2. Nižné Ružbachy 19,57 s
3. Stratená 19,97 s
15. Rybníky 30,30 s

Kategória ženy:
1. Štrba čas 31,50 s
2. Smižany 36,09 s
3. Batizovce 39,78 s
4. Svit čas 42,04 s

Kategória dorastenci:
1. Šuňava čas 24,02 s
2. Spišská Teplica 26,68 s
3. Svit 27,77 s

Kategória dorastenky:
1. Spišské Bystré čas 27,43 s

2. Spišská Teplica 40,73 s
3. Vikartovce NP

Súťaž hasičských družstiev do
kopca - ako jediná na Slovensku
-  ukázala, že záujem o hasičský
šport stále trvá. Je potešiteľné
najmä zapojenie sa družstiev

z DPZ Svit, ktoré určite pri dosta-
točnom počte tréningov môžu
siahnuť v blízkej budúcnosti aj na
vyššie priečky. 

Text a foto: M. Jurčák
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Hasiči o putovný pohár primátora
V predvečer Prvého mája, v sobotu 30. apríla sa pri príležitosti

sviatku hasičov na sv. Floriána (4. 5.) uskutočnila pri Kolibe vo Svi-
te tradičná akcia - 20. ročník súťaže hasičských družstiev „O pu-
tovný pohár primátora mesta Svit“. 

Záslužné aktivity seniorov
Seniori mesta Svit združení v ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite

a Kluboch dôchodcov sa aj v roku 2011 zapájajú nielen do spoločenského života,
ale ich zástupcovia sú členmi mestských orgánov a nie je im cudzí ani záujem
o veci verejné.

Futbalisti na 9. mieste
Futbalisti FK Svit po 24. kole III. ligy boli na 8. mieste so ziskom 30 bodov,

čo je oproti zlému začiatku jarnej časti súťaže zlepšenie a 6 kôl pred kon-
com súťaže aj predpoklad, že si stred tabuľky udržia.

Potešila najmä remíza 1 : 1 (gól dal Lajčák) v Moldave „B“, ktorá je v ta-
buľke na 2. mieste, kde družstvo podalo veľmi dobrý koncentrovaný výkon.
V nedeľu 8. mája hrali zo Sp. Podhradím, ktoré je v tabuľke za Svitom na 10.
mieste, a vyhrali 2 : 0, po góloch Jambora a Badzíka. Najbližšie futbalistov
Svit uvidíme doma 22. 5., kedy o 17.00 h hostia Sninu a 5. 6. taktiež o 17.00
h Nižný Hrušov.

-ák- 

Seniori pri Kolibe
Seniori mesta sa predvečer 1. mája stretli pri Kolibe, aby
sa pred kultúrnym programom mesta Svit, pred sviatkom
práce oboznámili s činnosťou organizácie v roku 2011 a
s aktivitami, ktoré ich čakajú v najbližšom období. Na stret-
nutí primátor mesta R. Abrahám informoval už 81-členskú
základňu JDS vo Svite o krokoch mesta pri jeho ďalšom
rozvoji. Stretnutie seniorov sa skončilo podaním koltíko-
vého guláša, ktorý varili J. Perinaj, Ing. V. Rusnák, Ing. J.
Rusnák a Ing. R. Krajňák.          -ák- Foto: A. Gejdošová



Aj volejbal vo Svite prešiel rôznymi vývojovými
etapami, niekoľkokrát bol na výslní, ale zažil aj
viaceré pády. No vždy ostal v mysliach jeho ak-
térov a priaznivcov uznávaným športom, ktorý sa
rozvíjal medzi mladými ľuďmi, do Svitu prichá-
dzajúcimi nielen získavať teoretické vedomosti,
ale i odbornú prax.

Ako to však v tom období bolo, priblížilo nám
stretnutie s jedným z tých, ktorí patrili k talentom
v tomto športe, a svoje majstrovstvo rozvíjali vo
volejbalovom oddieli Iskry Svit a neskôr TJ Che-
mosvit – s Igorom RICHNAVSKÝM.

Jeho rodiskom je Spišská Nová Ves. Vzťah k
športu, kde dominovala jeho všestrannosť, sa
prejavil už na základnej škole. Preto orientácia na
štúdium chémie vo Svite vyplývala nielen z vyso-
kej úrovne tunajšej strednej priemyselnej školy,
ale i z toho, že tu bol bohatý rozmanitý športový
život.

„Po nástupe do SPŠCh v roku 1958 som sa za-
čal venovať hokeju. Družstvo bolo prevažne zlo-
žené z hráčov z Popradu, ktorí navštevovali ško-
lu. Dostavili sa úspechy v podobe postupu do I.
dorasteneckej ligy. Pretože vo Svite nebola ume-
lá ľadová plocha (prírodné klzisko bolo urobené
na školskom dvore) družstvo sa nakoniec aj z fi-
nančných dôvodov do I. ligy neprihlásilo, čím sa
aj mládežnícky hokej vo Svite skončil,“ hovorí I.
Richnavský.

Jeho všestrannosť sa prejavila v tom, že začal
aktívne hrávať hádzanú pod vedením profesora
školy Š. Mičeka, venoval sa atletike, kde vynikal
v skoku do diaľky, pod vedením Ing. Júliusa Frká-
ňa zvíťazil na Spišských hrách a ako mladší do-
rastenec bol tretí na Slovensku skokom 620 cm.
Bolo to však krátke obdobie. Viac inklinoval ku

kolektívnym športom a poškuľoval najmä po vo-
lejbale. 

„Moje rozhodnutie ovplyvnil vtedajší tréner vo-
lejbalu vo Svite, učiteľ  OU Chemosvit Jaromír
Novotný, ktorý si všimol moje skokanské schop-
nosti, a tak som sa v roku 1960 dostal k športu,
s ktorým som aktívne strávil plných 17 rokov. Už
ako 17-ročný som hrával I. ligu za mužov v TJ Isk-
ra Svit. Hral som s takými osobnosťami tohto
športu, ako boli Rudolf Vraniak, Ivan Preisler,
Ján Hurta, Ján Baďura, Valér Pobeha, Artur Za-
vadzký, Emil Slezák a ďalší. Celý môj volejbalový
život bol v jednom klube - Iskre Svit, len počas
vojenskej služby som bol v Martine, kde Dukla
hrávala tiež I. ligu. Hrať s hráčmi, ktorí reprezen-
tovali špičkové kluby vo vtedajšom Českoslo-
vensku, znamená pre mňa po rokoch veľmi pek-
nú spomienku,“ hovorí I. Richnavský.

Volejbal vo Svite aj v ďalších rokoch pokračoval
rôznym tempom, veľmi úspešné boli sedemde-
siate roky, kde sa muži pod vedením predsedu
Jána Brkala a trénera J. Husára prebojovali do II.
ligy a v roku 1980 sa dokonca vo Svite hrala I. li-
ga. Súťaž sa hrala na antukovom volejbalovom
ihrisku pri dnešnej Iskra Aréne. V priebehu ďal-

šieho obdobia sa rozhodnutím SVZ v Bratislave
rozhodlo, že najvyššie súťaže prejdú do hál a Svit
takú halu nemal. Tým došlo k útlmu mužského
volejbalu. Hráči odišli do iných oddielov a mužský
volejbal sa hrával už len na odborárskej úrovni.

„Veľmi rád spomínam na svoje volejbalové pô-
sobenie vo Svite, hrávali sme tu medzinárodné
zápasy, organizovali sme finálový turnaj o majst-
ra ČSSR v doraste, hrávali sme turnaje po celej
republike a reprezentovali oddiel a mesto Svit. Je
škoda, že taký úspešný šport, ako bol vo Svite

volejbal, v meste zanikol. Stratili sa volejbalové
ihriská, volejbal sa robí len na školách v telocvič-
ni, ale nie súťažne, čo je pre dievčatá i chlapcov
veľká škoda,“ zamyslel sa nad minulosťou i bu-
dúcnosťou volejbalu vo Svite Igor Richnavský.

A čo robí v súčasnosti? Navštevuje všetky špor-
tové podujatia vo Svite, spolu so synom Igorom
pôsobili pri futbalovom klube, ale ako povedal,
na trénovanie volejbalu už nemá akosi chuť. Je
však rád, že vo Svite sa udržujú športy, ktoré lá-
kajú divákov (basketbal, futbal) a rád navštívi aj
menšie, ako je stolný tenis. 

A mládeži odkazuje:  Športujte, podporuje to
vaše zdravie a sebavedomie! M. Jurčák

Legendy športu: volejbalista Igor Richnavský
Prvé začiatky okresného súťaženia mužov

vo volejbale sa udiali v roku 1950 a o rok
hrali muži krajskú súťaž. V roku 1957 sa už
vo Svite hrala II. liga. Veľkú zásluhu na vzni-
ku volejbalového súťaženia vo Svite majú
jeho priekopníci, ako boli Jaromír Novotný,
Ján Jaborník, Valér Pobeha, Štefan Pre-
isler, Jozef Kapusta, Mikuláš Kostelník
a ďalší. Šport sa rozvíjal hlavne v odbornom
učilišti Chemosvit a Strednej priemyselnej
škole chemickej.
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Družstvo TJ Iskra Svit, účastník II. ligy, v r.1966: Vľavo hore: Artur Zavadský, Emil Slezák, La-
dislav Steczík, Ján Dudaško, Tibor Pritz, Ján Baďura, Jaroslav Kolek, Ján Kszel. Dole zľava:
Albín Kaľavský, Jozef Pritz, Jozef Lopušniak, Jozef Lopatka, Vladimír Hritz, Ján Zelko, Igor
Richnavský.

Družstvo volejbalistov z r. 1980: Hore zľava: tréner Jozef Husár, Stanislav Gavalér, Peter
Behúň, Jozef Hadnagy, Marián Hric, František Přikryl, predsedu oddielu Ján Brkal. Dole
zľava: Rudolf Dojčár, vedúci družstva, Stanislav Gavalier, Miloš Teťuľa, Ján Otčenáš, Igor
Richnavský, Vojtech Kristl.



V roku 2010 atlétky vybojovali
až 13 medailí z Majstrovstiev Slo-
venska, jednu bronzovú na me-

dzištátnych pretekoch, 21 me-
dailí z majstrovstiev kraja
a veľkým úspechom bola účasť

Sone Vnenčákovej na Maj-
strovstvách sveta žiačok
v cezpoľnom behu. Dve at-
létky – Stanka Lajčáková
a Lenka Poništová sa posta-
rali o vytvorenie slovenského
halového rekordu v behu na
60m prekážok. Štyri atlétky
boli zaradené do reprezentá-
cie SR, nakoľko splnili prísne vý-
konnostné limity aj do Centra ta-
lentovanej mládeže SR. Na zákla-
de výberu Slovenského atletické-
ho zväzu absolvovali tréningové
sústredenia v Kľačne a na
Štrbskom plese. Podarilo sa nám
prekonať až 10 oddielových re-
kordov v kategóriách žiačok
a dorasteniek. Na základe týchto
výsledkov boli za najlepšie atlétky
AO SVIT za uplynulú sezónu vy-
hlásené Stanislava Lajčáková,

Lenka Poništová, Soňa Vnenčá-
ková a Zuzka Gejdošová. Za tý-
mito úspechmi sa okrem poctivej
tréningovej prípravy skrýva
i doterajšia finančná podpora
Mesta Svit, ktorému týmto ďaku-
jeme za podporu talentovanej
svitskej mládeže. Dosiahnuté vý-
sledky, medaily i úspešná repre-
zentácia oddielu i mesta sú našim
poďakovaním. 

Foto: Stanka Lajčaková pri
preberaní vyznamenania

1.MŠK–ISKRA SVIT     2020:486
2.CBK   KOŠICE          1948:682 
3.ŽBK   POPRAD         1885:700
4.DANNAX  KOŠICE    1367:767
5.ROŽŇAVA                 857:1305
6.KROMPACHY           334:2347
7.SOUŽ   KOŠICE        295:2419

Majstrovstvá SR sa budú ko-
nať 27. - 29. mája  vo Zvolene.

Táto sezóna  sa pre nás  začala
už v máji 2010. Absolvovali sme
4 prípravné turnaje (kde sme ob-
sadili prvé, dvakrát 2. a 4. mies-
to). Kondičnú prípravu sme zača-
li 2. 8. 2010 dvojfázovo, postup-
ne sme pridávali tréningy. Vďaka
pomoci CVČ a Mesta SVIT sme
mohli trénovať a hrať majstrovské
zápasy v prerobenej  ISKRA
ARÉNE. F. Budzák a I. Richnav-
ský sa nám postarali o masáže a
vďaka ochote a ústretovosti Ing.
Chudého  môžeme  absolvovať

rehabilitáciu  jedenkrát do  týžd-
ňa v Spolcentre. Moja  vďaka
patrí CVČ a rodičom dievčat.
CVČ vytvorilo ideálne  podmienky
pre  šport a vzdelávanie, deti dva-
krát do   týždňa  absolvujú  krúžok
anglického  jazyka  pred  trénin-
gom. Rodičia  nás  neustále spre-
vádzajú, povzbudzujú a hlavne  fi-
nancujú. Zvlášť chcem vyzdvih-
núť  finančnú  pomoc   dôchod-
cov   M. Gánovskej, J. Bargera a
I. Richnavského, ktorí  ani v tejto
ťažkej  dobe  neváhali a  venovali
nám 120 eur. Nakoniec   musím
poďakovať dievčatám, ktoré  ce-
lý  rok trénovali, bojovali  a pre-
konávali  prekážky, ktoré  im ten-
to  šport  prinášal  a Václavovi
Mičkovi a Michalovi  Madzinovi za
veľkú  pomoc pri ich trénovaní.

Trénerka Michaela  Drobná  
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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, prednos-
ta MsÚ Svit. Adresa: MsÚ Svit (V. Žoldáková), tel.: 7875114, e-mail:zoldakova.v@svit.sk, alebo redakcia Chemosvit,
Štúrova 101, 059 21 Svit (PhDr. E. Potočná) tel.: 715 2101, fax: 715 2740, e-mail: redakcia@chemosvit. sk. Tlač:
Popradská tlačiareň, Poprad. Reg. číslo EV 1268/08. Nevyžiadané rukopisy nevraciame.Redakcia si vyhradzuje prá-
vo krátenia príspevkov. Príspevky sú zverejňované bez nároku na honorár. Uzávierka čísla 5/2011 bola 5. 5. 2011. 

Mladšie žiačky  MŠK ISKRA SVIT  sa tretí krát za sebou  nomino-
vali  medzi  šesť  najlepších  tímov zo  Slovenska.Tento rok sa nám
podarilo postúpiť na M-SR z prvého miesta s veľmi  pekným  skóre.

Vo štvrtok  21. marca 2011 sa uskutočnila výročná schôdza
AO SVIT, na ktorej predseda Mgr. Ladislav Potočný zhodnotil
činnosť oddielu za rok 2010. Pred prítomnými členmi skon-
štatoval, že minuloročná sezóna bola, čo sa týka výkonov aj
umiestnení najúspešnejšia za posledných desať rokov fungo-
vania AO SVIT, ako občianskeho združenia. 

Výročná schôdza AO SVIT

Kolkári MKK Svit ukončili svoje účinkovanie v súťažnom
ročníku 2010/2011 víťazstvom, keď v poslednom 30. kole
na domácich dráhach zvíťazili nad Veľkým Šarišom „ženy“
na body 5:3 s výkonmi 3053:3 004 zvalených kolkov.
Výkony hráčov: Hauke 490, Svitánek 522, Focko 490, Há-
jovský 509, Schmidt 512, Kratochwilla 530.
O tom či budú kolkári súťažiť aj v ročníku 2011/2012 rozhodnú

finančné prostriedky na činnosť klubu a zloženie kádra hráčov.
Hráčom Svitu v konečnom hodnotení patria v ročníku

2010/2011 tieto priečky:
56.miesto Matúš Svitánek za priemer 530 zvalených kolkov, 63.

Peter Schmidt 528, 68. Pavol Hauke 525, 74. Andrej Kalakaj
523, 79. Ondrej Kratochwilla 521, 95. Ladislav Polomský 512,
96. Anton Hájovský 511, 113. Jaroslav Focko ml. 503, 171. Anton
Hájovský ml. 461,173. Patrik Hájovský 455, 174. Jozef Seman
454 zvalených kolkov.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na činnosť MKK Svit 2 % ale
i iným spôsobom.                            Vedenie kolkárskeho klubu

Bežci v apríli
9.4. 2011 Beňadiková (okres Liptovský Mikuláš): BEH OSLO-
BODENIA OBCÍ MIKROREGIÓNU BARANEC (Beňadikovej,
Jamníka, Liptovského Ondreja, Jakubovian a Konskej)
Ženy od 35 rokov (9,1 km): 3. Danica Božová (bez rozdielu ve-
ku 3.). Muži od 60 rokov (9,1 km): 2. Stanislav Miškár

9.4.2011 - Košice - Furčiansky maratón - Memoriál Štefana
Semana (42,195 km):
Muži od 60 rokov: 1. František Gallik (bez rozdielu veku 12.)

17. 4. 2011 Budimír (okres Košice - okolie: Budimírsky pol-
maratón (21,1 km - súčasť Regionálnej veľkej ceny vytrvalcov -
spolu 147 bežcov zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Maďarska)
Muži do 39 rokov: 9. Peter Gallik, 11. Tomáš Kačmarčík
Muži od 60 rokov: 5. František Gallik 
Ženy od 35 rokov: 4. D. Božová (bez rozdielu veku 7.)

24.4.2011 Liptovský Mikuláš - Bodice: Beh oslobodenia
Muži do 39 rokov (12 km): 6. Tomáš Kačmarčík
Ženy od 35 rokov (4 km): 7. D. Božová 

Kolkári dosúťažili
Keď sponzorujú aj dôchodcovia
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