
Začal sa vystúpením žiakov a uči-
teľov ZUŠ vo Svite a od 16-tej ho-
diny bol už v réžii SZUŠ Fantázia.
Vyše 90 minútový efektný program
vyvrcholil príchodom očakávaného
Mikuláša, ktorý spolu s anjelmi a
čertami rozsvietil nový, tentokrát
malý vianočný stromček. Ten  bude
rásť spolu s deťmi a každoročne
bude očakávať na svoju vianočnú
výzdobu. Rozžiarila sa aj vianočná
výzdoba v celom meste a nechýbal

ohňostroj.  Deti dostali darčeky,
za ktoré patrí vďaka spoločnos-
tiam Sintra a Billa a za perníčky
Únii žien vo Svite. Úprimné poďa-
kovanie patrí  predovšetkým reži-
sérom a účinkujúcim z obidvoch
umeleckých škôl, Centru voľné-
ho času, Technickým službám,
zvukárom a každému, kto podal
pomocnú ruku, aby tento Mikuláš
bol opäť krajší a bohatší. 

-vž-, foto. S. Pjatak

Prvým z nich zabezpečili financo-
vanie technológie fontány na Ná-
mestí J. A. Baťu pred Domom kul-
túry vo výške 10 600 €, druhé sa tý-
kalo zmeny dotácie na normatívy
pre základné školy v rámci prene-
sených kompetencií – rozpočtové
opatrenie bolo schválené. Tretie vo
výške 8 564 € rieši separovaný
zber realizovaný Technickými služ-
bami. 

Jánovi Hudáčovi (Rekonštrukta
Svit) schválili prenájom nebytové-

ho priestoru (dielne BP na Štúrovej
ul.) na dobu 5-tich rokov a rozhodli o
predaji nebytového priestoru nachá-
dzajúceho sa v suteréne bytového
domu na Ul. kpt. Nálepku, súp. č.
135 (CO kryt). Primátorovi mesta a
jednej osobe ním poverenej schváli-
li zahraničnú služobnú cestu do
družobného mesta Knurów, určili
za prebytočný majetok mesta
priestor bývalej výmenníkovej
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V poradí 10-te riadne zasadnutie MsZ sa konalo posledný
novembrový štvrtok. Poslanci v úvode prerokovali
a schválili VZN č. 7/2011 o organizácii miestneho refe-
renda v meste Svit. Následne schvaľovali tri rozpočtové
opatrenia. 

Mikuláš v novom šate

Bude rok 2012 rokom 
čistoty a poriadku?

(Pokrač. na 2. strane)

Na novom námestí pred Domom kultúry sa stretli stovky
detí a dospelých, aby spoločne privítali Mikuláša. Nový
priestor ozdobili ďalšie novinky – voňajúce občerstvova-
cie stánky, čističi topánok, výtvarné stánky, strom pria-
ní, fotenie s anjelom, výstavky ručných prác i nový pro-
gram. 

2012PF 
Prichádzajú Vianoce, najkrajšie a najradostnejšie sviatky

v roku. Obdobie pred nimi, advent, je tradične bohaté na kul-
túrne a spoločenské podujatia. Neodmysliteľné sú vianočné
trhy, vianočné koncerty, besiedky v školách, stretnutia pra-
covných kolektívov. Každé z predvianočných podujatí v nás
svojou atmosférou zanecháva spomienky na množstvo krás-
nych chvíľ a zážitkov. 

Ani si neuvedomujeme, ako sa v čase adventu stávame lep-
šími. Myslíme na svojich najbližších, hľadáme pre nich darče-
ky a prajeme si, aby sa na Vianoce rodina zišla čo v najväčšom
počte. Potom nasleduje čas upratovania, varenia, pečenia,
zdobenia vianočného stromčeka a napokon nás ovládne ne-
opakovateľná atmosféra najkrajších sviatkov roka – Vianoc.

Prichádzajú Vianoce... 
Príhovor primátora mesta

(Pokrač. na 2. strane)



stanice v bytovom dome na Štú-
rovej ul. č. 237, ktorý je možné
následne po potrebných právnych
úkonoch odpredať. Vedúca úseku
ekonomických činností A. Balogo-
vá informovala o hospodárení
mesta za 10 mesiacov roka
2011. 

Ako prvý interpeloval V. Seman.
Opýtal sa riaditeľky BP Svit, s.r.o.,
na stav v pivničnom priestore
bytového domu na Ul. kpt. Ná-
lepku (bývalá kotolňa) – odpo-
veď bola, že sa konala schôdza
vlastníkov bytov za prítomnosti BP
a na nej nedošlo na postupe prác
ku žiadnej zhode vlastníkov. 

J. Lörincz poukázal na potrebu
odstránenia nebezpečných
zvyškov stromov, ktoré boli vyrú-

bané na sídl. A a zaujímal sa o to,
či TS majú plán výsadby zelene.
Odpovedal J. Žiak – vypracovaný
plán nejestvuje, ale vedúca stre-
diska zelene sa v spolupráci s
mestom dôsledne touto oblasťou
zaoberá. 

V. Seman upozornil na potrebu
odstránenia konárov na Ul. 9.
mája, ktoré istej občianke zasahu-
jú do okien. L. Jašš sa opýtal, ke-
dy spoločnosť Billa odstráni re-
klamný trojuholník na križovat-
ke, nakoľko tento zavadzia vo vý-
hľade šoférom áut. A. Kromková
prehlásila, že Mesto už v tejto veci
konalo. 

M. Martočko sa opýtal na dôvod
opakovaných stavebných prác
na rekonštruovanom námestí
pred Domom kultúry – odpove-

dala A. Kromková – ide o dosiah-
nutie potrebnej kvality dlažby, kto-
rú mesto vyžaduje. 

Nasledovali ďalšie schvaľovacie
body. Poslanci z dôvodu špecific-
kých podmienok odsúhlasili pre
rok 2012 presun financií vo vý-
ške 3 000 € z položky dotácie na
položku športové podujatia na

spoluorganizáciu mesta pri dvoch
tradičných podujatiach – MTB
Maratón Horal a Streetball. 

Pre externý manažment v súvi-
slosti s nákupom áut pre Tech-
nické služby odsúhlasili rozpočto-
vé opatrenie vo výške 5 000 €,
schválili aj Knižničný poriadok
Mestskej knižnice a nový cen-
ník služieb a poplatkov v nej.
Prerokovali návrh Mesta Svit na
odsúhlasenie zmeny Územného
plánu mesta Svit v lokalite Ba-
grovisko na rozšírenie plôch, ur-
čených pre ťažbu štrkopieskov a
súhlasili so začatím obstarávania
zmeny ÚPM v tejto lokalite. Schvá-
lili zámenu časti pozemkov –
chodník zo západnej časti rekon-
štruovanej Ulice SNP (patriaci
Chemosvitu, a. s.) za pozemok vo
vlastníctve Mesta (Ul. kpt. Nálep-
ku – pri Daňovom úrade). 

V diskusii vystúpil M. Jurčák a za
Jednotu dôchodcov vyjadril návrh,
aby sa budúci rok stal rokom čis-
toty a poriadku v našom meste. 

-vž-
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Bude rok 2012 rokom 
čistoty a poriadku?

V šťastí a pokoji prežívame eufóriu týchto
nezabudnuteľných dní. 

Žijú medzi nami i ľudia, ktorí netúžia po
darčekoch, ale majú skromné prianie, aby
aspoň v tieto dni nezostali sami. Nezabú-
dajme preto v týchto sviatočných chvíľach
na svojich rodičov, starých rodičov, prí-
buzných a priateľov, s ktorými nemôžeme
byť pri spoločnom vianočnom stole. As-
poň pohľadnicou či telefónom dajme im
pocítiť, že na nich myslíme a sme radi že
ich máme. 

Vo väčšine rodín za sviatočným stolom
pred sviatočnou večerou odznie modlitba
i prianie pokoja ľuďom dobrej vôle. Niek-
de sa tradične rozkrojí jabĺčko ako symbol
zdravia, sily, dlhovekosti a múdrosti, inde
sa vykonajú iné krajové a miestne zvyky.
Všetko s jedným cieľom, aby rok pred na-
mi bol úspešnejší ako predchádzajúci, aby
nám prialo šťastie a zdravie. 

Vážení spoluobčania, 
prajem vám požehnané a príjemné preži-

tie vianočných sviatkov. Do nového roku
2012 želám vám najmä pevné zdravie, ne-
mocným skoré uzdravenie, ak niekto stra-
til prácu, prajem mu čo najskorší návrat do
zamestnania. Trpiacim bolesťami fyzický-
mi či duševnými, prajem pohodu a pokoj.
Radosť, šťastie a ľudské porozumenie
prajem v rodinných kruhoch i v obecnom
spoločenstve. 

Sviťania, nech sa nám v našom, z roka na
rok krajšom mestečku, lepšie a šťastnej-
šie žije. 

Rudolf Abrahám

Rozdali sme potravinovú pomoc

Po priebežnom zabezpečení množstva
organizačných vecí sme doviezli zo skladu
distribútora  - Spišskej katolíckej charity z
Dovalova potravinovú pomoc v celkovej
hmotnosti 15 120 kg. Na mestskom úra-
de sme evidovali 378 obyvateľov, ktorí o
pomoc požiadali a mali na ňu nárok. 

Vykládku tohto množstva potravín zabez-
pečovali naše Technické služby mecha-
nizmami a pracovníkmi z aktivačnej čin-
nosti. 

Samotné vydávanie potravín sa uskutoč-
nilo v čase od 14. - 18. novembra 2011.
Priebeh vydávania bol veľmi dobrý, nebo-
li žiadne tlačenice, rady. Podieľali sa pri
tom pracovníci mesta, technických slu-
žieb, z aktivačnej činnosti, mestskej polí-

cie, za čo im patrí poďakovanie. Záverom
konštatujem, že systém vydávania bol
dobrý, pretože sa vydávalo v jednotlivých
dňoch podľa pridelených čísel. 

Mesto malo s touto akciou aj finančné
výdavky na organizačné zabezpečenie a
aj v súvislosti s dovozom potravín do mes-
ta. 

Ako vedúca soc. oddelenia som rada,
že potraviny sú na mieste a dostali ich níz-
kopríjmové skupiny občanov. Na druhú
stranu ma neteší, že v 21. storočí dávame
prídely múky a cestovín. V tomto prípade
20 kg hladkej múky a 20 kg cestovín pre
osobu. 

Soliarová Jarmila
ved. odd. VVSaSČ

V ostatnom období mohli naši občania sledovať, že aj Svit sa zapo-
jil do projektu potravinovej pomoci. 

Prichádzajú 
Vianoce... 

(Dokončenie z 1. str.)

(Dokončenie z 1. str. )
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Ocenenie za najvzácnejší dar

Nový riaditeľ Katolíckeho biblického diela

Aj my máme záujem o menej byrokracie

Tentokrát do obradnej sie-
ne MsÚ vo Svite boli pozvaní
40-ti dobrovoľníci, pre kto-
rých je darovanie krvi už
akousi samozrejmosťou. 

Bronzové plakety za naše
mesto boli udelené tým, kto-
rí darovali krv 10 krát. Za Svit
sú to Jakub Grexa, Ing. Jo-
zef Košťál, Dušan Nedo-
roščík, Milan Bartko, Ján
Kušnirák, Michal Gontko-
vič - na obr., Michaela Val-

čáková, Pavol Kundek a
Ing. Ondrej Bartek. 

20 odberov a strieborná
plaketa patrí Milanovi Bartko-
vi. Najvzácnejšiu zlatú plake-
tu za Svit tentokrát neprevzal
nikto, dostali ju  Beáta Ba-
chledová a Ján Chovan z Lip-
tovskej Tepličky, zo Šuňavy
Bc. Jaroslav Šebest a Slavo-
mír Benko z Batizoviec. Sláv-
nosť „ozdobilo“ vystúpenie
detí zo ZUŠ vo Svite.      -vž-

Anton Tyrol mal vždy hlboko
ľudský a priateľský prístup ku
každému človeku, bol nosite-
ľom nielen úprimného a milého
úsmevu, ale najmä schopnosti
počúvať, pochopiť, poradiť, po-
môcť a obohacovať duchovnými
darmi. V septembri t. r. bol vy-
menovaný za generálneho viká-
ra pre spišskú diecézu a začal
pôsobiť na Spišskej Kapitule.
Touto cestou mu posielame do
novej a zodpovednej funkcie
prianie hojného zdravia, radosti
z práce a všetkého dobrého. 

Rozhodnutím Konferencie bi-
skupov Slovenska bol na jeho

miesto vymenovaný od 8.
novembra 2011 ThLic. Pe-
ter Nákačka (na obr.). Je
to kňaz spišskej diecézy
pochádzajúci z Nižnej na
Orave, vysvätený za kňaza
v roku 2007. Je doktoran-
tom na TF KU v Košiciach,
akademický rok 2010/2011
absolvoval na Filozoficko-
teologickej vysokej škole
Sankt Georgen vo Frank-
furte nad Mohanom v Ne-
mecku. Venuje sa špeciál-
ne téme biblickej pastorá-
cie mládeže. 

Na moju otázku, ako pri-

jal túto neľahkú výzvu, od-
povedal: „So zmiešanými
pocitmi. S istou obavou, že
nová úloha presahuje moje
schopnosti a skúsenosti.
Ale aj s dôverou, že s Bo-
žou pomocou to pôjde.
V týchto prvých dňoch sa
najmä zoznamujem s no-
vým prostredím, novým
pracoviskom a chcel by
som nadviazať na doteraj-
šie úspechy, pokračovať vo
vydavateľskej činnosti a
rozbehnutých projektoch.
Mojou víziou je obohatiť
doterajšiu činnosť KBD o
priamy biblický apoštolát.
Teším sa aj blízkosti krás-
nych Tatier, ktoré mám od-
jakživa veľmi rád. ”
Úprimne mu želáme, aby
sa vo Svite cítil dobre a aby
sa mu jeho túžby a plány
darilo realizovať. 

Veronika Žoldáková

Občania v dnešnej hektickej
dobe nemajú čas chodiť na úra-
dy a vypisovať žiadosti  a formu-
láre. Mnohí z vás dokonca ne-
pracujú v našom meste a v prí-
pade potreby riešiť svoju agen-
du voči mestskému úradu musí-
te opustiť pracovisko mnohokrát
aj na celý deň. Toto sa aj pre
Vás môže stať minulosťou. 

Systém iPoint® poskytuje v
našich podmienkach krok vpred
v oblasti snahy o ďalší čiastočný

ústretový krok voči občanovi
mesta, pričom po tomto kroku
budú samozrejme musieť nasle-
dovať ďalšie premyslené a kon-
cepčné kroky, ktorými si bude
mesto Svit budovať a upevňovať
pozíciu modernej kompetentnej
samosprávy. 

Poskytovanie služieb obča-
nom, či už ide o vybavenie niek-
torej agendy (stavebná, doprav-
ná, daňová... ) a konkrétnej si-
tuácie (požiadanie o oslobode-

nie od dane z nehnuteľnosti
a poplatku za KO, požiadanie
o nenávratnú dotáciu mesta,
plnenie oznamovacích povin-
ností občanov a podnikateľ-
ských subjektov ako napríklad
oznámenie o otvorení prevádzky
a pod.) je jednou z kľúčových
oblastí, ktoré musí zabezpečo-
vať mesto vo vzťahu k svojim
obyvateľom. Práve systém elek-
tronických služieb iPoint®
umožňuje, aby sa náš mestský
úrad dostal prostredníctvom in-
ternetu až „do vašej obývačky“
a bol Vám kedykoľvek k dispozí-
cií. 

Na stránke mesta www.svit.sk
sa môže ktorýkoľvek obyvateľ
Svitu s prístupom na internet za-
registrovať a vytvoriť si účet, pro-
stredníctvom ktorého budete
komunikovať s úradníkmi mest-
ského úradu bez toho, aby ste
museli osobne navštíviť mestský
úrad. Jedinou podmienkou po
vytvorení používateľského účtu
je, aby ste si po registrácií pre-
vzali prihlasovacie údaje, ktoré
vám budú vydané na sekretariá-
te mestského úradu, kde si úrad
pre zabezpečenie dôveryhod-
nosti ďalšej komunikácie overí
vašu totožnosť.

Ing. Stanislav Pjaták 

Každoročne sa v našom meste koná milá slávnosť,
na ktorej si z rúk popredných okresných zástupcov
Slovenského Červeného kríža prevezmú plakety
MUDr. Jánskeho mnohonásobní darcovia krvi. 

Mesto Svit sa spolu s mestom Senec, Hriňová, Partizáns-
ke ale aj spolu s bratislavskou mestskou časťou Ružinov
rozhodlo aspoň čiastočne odbúrať byrokraciu voči obča-
nom zapojilo do systému iPoint®. 

Dvanásť a pol roka pôsobil v našom meste vo funk-
cii riaditeľa Katolíckeho biblického diela (KBD) prof.
Anton Tyrol. KBD. Je to jedinečná inštitúcia, ktorá
má poslanie pomáhať biskupom v ich pastoračnej
zodpovednosti, s cieľom nájsť čím lepší spôsob vy-
užitia a hlbšieho porozumenia Biblie. Veriaci vo Svi-
te mali možnosť stretávať ho na svätých omšiach,
ale i vrámci biblického krúžku či Lectio Divina. 
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“Inak, ja som Peter, ja Jozef, ja
Jana... “ Týmito slovami zvykne-
me doprevádzať podanie ruky
a vyjadriť tak: “Chcem, aby náš
oficiálny vzťah prerástol do vzťahu
dôverného. “

Pápež Benedikt XVI. sa raz vy-
jadril, že Vianoce sú sviatky, kedy
človeku navrhol tykanie sám Boh.
Spravil to originálne, ako to už má
vo zvyku robiť. Nepodal nám iba
ruku, aby naznačil, že sa mu
môžeme odvážiť povedať “ty“. Dal
sa nám do rúk celý. Stal sa dieťa-
ťom, Emanuelom – Bohom
s nami. Pápež hovorí, že od oka-
mihu prvých Vianoc je ponížený
Boh už len pre tých nedosiahnu-
teľný, ktorí samých seba vyvýšili
do takých výšok, že im už nik ty-
kať nesmie, že im nik nesmie
vstúpiť do ich súkromia a  vyrušo-
vať ich. 

Janko tykal učiteľovi a dostal za
trest stokrát napísať: Nebudem
učiteľovi tykať. Keď úlohu splnil,
učiteľ sa prekvapene spýtal:,,
Janko prečo si to napísal stopäť-
desiat krát, veď stačilo stokrát?“
Janko odpovedal: “No preto, aby

si mal radosť“. Zvyčajne je to tak,
že deti sa učia od dospelých vy-
kať autoritám. Vianoce sú sviatky,
kedy sa paradoxne my, dospelí,

potrebujeme učiť od detí,, drzo“
zatykať Najvyššiemu, osloviť ho
priamo, dôverne. Čo nie je jedno-
duché. Život nás už totiž naučil,

že k autoritám sa takto nepatrí
správať. Dospelý rozum zároveň
protestuje, keď ho presviedča-
me, že to plačúce dieťa, ktoré
možno vziať do rúk a maznať sa
s ním je Stvoriteľ, že ten, ktorému
sa nehnusili jasle a chutilo mu
obedovať so “spodinou“, sa volá
Najvyšší. Náš rozum protestuje,
považuje to za škandál, pohorše-
nie. Iba človek s jednoduchým
srdcom dieťaťa alebo betlehem-
ského pastiera, dokáže prepočuť
protest rozumu a tešiť sa s Božej
blízkosti. 

Žijeme v dobe, ktorá je prešpe-
kulovaná a veľmi komplikovaná.
Prajem vám, ale aj sebe, aby sa
nám na to podarilo počas Vianoc
zabudnúť, aby sa nám podarilo
rozprávať s  Bohom, tak, ako to
robia deti: úprimne, slobodne,
bez naučených fráz. Vtedy totiž
zažijeme tú krásnu vianočnú at-
mosféru, ktorú sme si vychutná-
vali v časoch, keď sme ešte ne-
vedeli vykať, keď sme boli deti. 

ThLic. Peter Nákačka
riaditeľ KBD

Chrám sv. Cyrila a Metoda vo Svite 
18. december   (Nedeľa otcov)

13. 30 h -  Svätá spoveď
24. december (Predvečer Narodenia Pána)  

08. 00 h  -  Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
20. 00 h  -  Veľké povečerie s lítiou 

25. december  (Narodenie nášho Ježiša Krista)  
10. 00 h  -  Liturgia sv. Bazila Veľkého, myrovanie 
26. december  (Zbor Presvätej Bohorodičky) 

08. 00 h  -  Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
27. december  (Svätý prvomučeník Štefan) 

17. 00 h  -  Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
31. december (Zakončenie sviatku Kristovho narodenia)

08. 00 h  -  Ďakovná svätá liturgia
23. 15 h – Ďakovný akatist

1. január 2012 (Obrezanie Pána, Sv. Bazil Veľký) 
10. 00 h  -  Liturgia sv. Bazila Veľkého, myrovanie

5. január 2012  (Predvečer Bohozjavenia)                
17. 00 h  - Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého 
Veľké svätenie vody  

6. január 2012  (Bohozjavenie Pána Ježiša Krista)  
10. 00 h  -  Svätá liturgia, myrovanie

Vianoce � sˇkanda´l Bozˇej bli´zkosti

Christos razˇdajetsja � Kristus sa rodi´!
Sla´vite jeho � Oslavujme ho!

Jeden spisovateľ sa zamýšľal nad vývojom doby. Vo svojom postrehu za-
chytáva pokrok doby takto: „Najprv začali zubári liečiť bez bolesti, potom
sa objavili bicykle bez reťazí a vozy bez koní. Potom prišlo kuchárske ume-
nie bez ohňa, prenášanie správ bez drôtu, cigarety bez nikotínu, káva bez
kofeínu, cesty bez prachu, oceľ bez hrdze a nové náboženstvo bez Bo-
ha.” 

Sledujúc reklamy a obchodné reťazce, náladu ľudí a ekonomické prie-
skumy sa mi natíska k tejto myšlienke Arthura Guitermana ešte konkrét-
nejšie dodať:... a Vianoce bez Ježiša Krista. 

Nie je podstatné koľko minieme počas sviatkov Narodenia Pána na jed-
lo a darčeky – aké hodnotné veci dáme svojím blízkym. Možno sa dnes
viac preferuje „mať“ ako „byť“. 

Skutočné posolstvo Vianoc v histórii bolo a bude len jedno. I tento rok
prichádza Boh, aby sa nám dal ako dar. ON sám je darom lásky, pokoja
a požehnania. Nechajme  sa ním obdarovať, nech vstúpi do nášho života.
Potom my sami sa staneme darom pre manžela alebo manželku, pre syna
– dcéru, pre otca – matku, príbuzných i priateľov. 

Vyprosujem všetkým Vám, nech radosť a pokoj pramení z vedomia, že
byť je viac ako mať a Božie svetlo nech jasne svieti vo vašej rodine. 

o. Marek Kaľata, 
správca gréckokatolíckej farnosti Svit



Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami:
Svit, farský kostol sv. Jozefa robotníka –
4. adventná nedeľa – 18. 12. 2011 od 13:30 do 17:00
Sobota 24. 12. 2011 – Štedrý deň:

7:00 sv. omša Svit
8:00 sv. omša Pod Skalkou

Polnočná sv. omša 00:00 Svit 00:00 Pod Skalkou
Počas Štedrého dňa je možné získať betlehemské svetlo
v kostoloch. 

Nedeľa 25. 12. 2011 – Narodenie Pána 
(prikázaný sviatok)

7:30 a 10:30 sv. omša Svit
9:00 sv. omša Pod Skalkou

Po sv. omši vianočná akadémia detí.
Vianočná akadémia detí a mladých v Kostole sv. Jozefa robot-
níka vo Svite o 14:00

Pondelok 26. 12. 2011 – Sviatok Svätého Štefana
7:30 a 10:30  sv. omša Svit
9:00 sv. omša Pod Skalkou 

Piatok 31. 12. 2011 – Svätý Silvester
– záver kalendárneho roka

17:00 sv. omša Pod Skalkou – s ďakovnou pobožnosťou na záver
občianskeho roka
17:00 sv. omša Svit – s ďakovnou pobožnosťou na záver občian-
skeho roka

V nočných hodinách na prelome rokov od 23:00 budú otvore-
né kostoly pre verejnosť na adoráciu a modlitbu ako aj poďa-
kovanie za uplynulý rok a vyprosenie milostí do nového roka. 

Nedeľa 1. 1. 2012 – Slávnosť Bohorodičky Panny Márie, No-
vý rok – prikázaný sviatok

7:30, 10:30 a 18:00 sv. omša Svit
9:00 sv. omša Pod Skalkou

V oboch kostoloch, Pod Skalkou a vo Svite, budú k dispozícii
prázdne zoznamy, na ktoré môžu ľudia zapísať adresy, kde majú
záujem o kňazské požehnanie domov a rodín ako aj o koledova-
nie detí „Dobrá novina“. 

Koledovanie detí „Dobrá novina“
- Svit 25. 12. 2011 od 14:00
- Pod Skalkou 1. 1. 2012 od 14:00

Kňazské požehnanie domov a rodín:
- Svit 31. 12. 2011 od 10:00
- Pod Skalkou 6. 1. 2012 od 13:30

Vianocˇny´ program liturgie 
v  ri´msko-katoli´ckej farnosti Svit
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Budúcnosť je pre nás dôležitá. Žijeme očakávaním. Buď sa
tešíme na to, čo príde, alebo sa obávame, že sa stane niečo,
čo nechceme. Už len taká neistota pri počúvaní či čítaní
výsledkov lekárskeho vyšetrenia, odpovede na žiadosť
o zamestnanie, alebo výsledkov skúšky v škole. 

Vstupovať do budúcnosti je ako kráčať po ceste, ktorá je
ponorená do hmly. Niekedy je viditeľnosť väčšia, niekedy
menšia, občas sme celkom neistí a nevieme, kadiaľ to ideme.
Na cestách, ktoré už niekto prešiel, bývajú často smerníky
a označenia, aby putujúci nezišiel a nezablúdil. 

Naši predkovia nám zanechali smerníky a znamenia na
našej ceste časom v podobe sviatkov. Tie nám pripomínajú, že
tu bol niekto, kto rovnako ako my, vstupoval do budúcnosti
a zistil, že tadiaľto sa ísť dá, takto sa dá dosiahnuť cieľ, netre-
ba sa obávať zablúdenia. 

Čas adventu, do ktorého sme vstúpili a ktorý prežívame, nás
pripravuje na Vianoce, sviatky rodiny a lásky, sviatky narode-
nia Božieho Syna. Vystupujú pred nás obrazy Svätej rodiny
a pripomínajú nám, že rodina je skutočne svätá a o jej svätosť
sa máme usilovať. Spasiteľ sveta sa narodil síce do chudoby,
ale predovšetkým do láskyplnej rodiny. A pre všetkých vytvoril
rodinu rodín – cirkev. 

Evanjelická cirkev vo Svite  praje všetkým spoluobčanom vo
Svite požehnané, pokojom, radosťou, porozumením a láskou
naplnené Vianoce, koniec roka 2011 a Nový rok 2012.

Daniel Midriak, evanjelický farár

�S nami Boh...�

Naše služby Božie počas sviatkov:

24. 12. 2011 Štedrý večer 16.30 h
25. 12. 2011 I. slávnosť vianočná 8.15 h 
26. 12. 2011 II. Slávnosť vianočná 8.15 h
31. 12. 2011 Starý rok 16.30 h

1. 1. 2012 Nový rok   8.15 h 
6. 1. 2012 Zjavenie Krista Pána 8.15 h

Evanjelicke´ bohosluzˇby
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Vráťme sa o 55 rokov späť.   Svit
bolo mesto mladých. Ľudia tu pri-
chádzali z rôznych regiónov Slo-
venska za prácou do terajšieho
Chemosvitu a Tatrasvitu. Keďže
cítili potrebu preniesť  kúsok do-
mova a odreagovať sa od práce,
na návrh ZK ROH  vzniká malá Ľu-
dovoumelecká skupina. Úlohy
viesť tento kolektív sa statočne
zhostil muzikant - huslista Franti-
šek  Pristač  - mimochodom, naj-
výraznejšia osobnosť v histórii sú-
boru, ktorý s pomocou bývalého
tanečníka SĽUK-u Jána Krato-
chvíla dali tomuto telesu formu. 

Nácviky začali v septembri
1956. Prvé tance boli zbojnícke,
preto súbor dostal pomenovanie
po slávnom Slovenskom zbojníko-
vi Jánošíkovi. Choreografmi boli
Ján Tomko, Ján Kratochvíla či Al-
fréd Bobula. Premiérové  vystúpe-
nie súboru bolo v Nižnej Šuňave
26. apríla 1957. 

Prichádza 10. výročie súboru
a s ním možnosť   vycestovať na
prvý zájazd do NDR. Samozrej-
me, nezostalo len pri tom. Navští-
vili ZSSR, Francúzsko, Anglicko,
Rakúsko, Taliansko, Rumunsko
a Juhosláviu. Okrem iného, súbor
účinkoval v programoch Česko-
slovenskej televízie: “Ja parobok
šumny bily“, „Cesty ku kvalite“,
„Nedeľa v klube“, „A pri tom spe-
ve“. Pôsobili tu známi choreografi
- Cyril Zálešák, Jozef Majerčík,
Pavol Balžanka, ale aj domáci Jo-
zef Butela či Irena Janků. 

Veľká zmena a strata prišla
v roku 1988, keď nás po 32. ro-
koch navždy opustil dlhoročný ve-
dúci František Pristač. Za jeho
pôsobenia sa  vystriedalo mnoho
členov, ktorí sa dodnes stretáva-
jú. 

V dobe spoločenských zmien
a nedostatku skúseností  s vede-
ním takého kolektívu sa súbor po
návrate z Juhoslávie takmer roz-
padá, no zanietení členovia, napr.
Vladimír Pristač, Pavol Šivec, Ve-
ronika Paračková, Slavomír Bed-
narčík, Igor Hulín, Dalibor Králik,
Monika Ištvániková a Vlasta Hom-
zová  sa rozhodli jeho fungovanie
obnoviť a zorganizovali konkurz.
Boli prijatí  noví  členovia, niektorí
starí sa vrátili. Vedúcim sa stal Da-
libor Králik, hudbu viedol Pavol Ši-
vec, spev Monika Ištvániková. Pr-

vým externým choreografom
sa stáva Ján Pivoluska z B.
Bystrice. Nácvikom nových
tancov stúpla aj kvalita súbo-
ru, čo vyústilo úspešným 40.
výročím. 

V roku 1996 sa súbor stáva
občianskym združením a je-
ho vedúcim dlhoročný taneč-
ník Slavomír Bednarčík. V
tom istom roku sa rozhodlo

o založení DFS Jánošíček.

Jeho vedením je poverená Vlasta
Horňáková, bývala členka. Vracia
sa Ján Hurajt,   ktorý po skúse-
nostiach z vojenského súboru Já-
nošík vytvára novú kapelu
s mladými ľuďmi. Začína plodné
obdobie vystúpení  doma
i v zahraničí (Česko, Poľsko, Špa-
nielsko, Taliansko, Cyprus, Tu-
recko, Anglicko, Francúzsko,
Belgicko, Luxembursko, Nemec-
ko, Srbsko, Maďarsko, Slovins-
ko). Pôvodná hudba s členmi Já-
nom Froncom, Pavlom Šivecom,
Jánom Hurajtom, Martou Ištváni-

kovou pokračuje v reprezentácii
nášho súboru v tzv. Slovenských
domoch na zimných a letných
olympiádach. A pracovať sa ne-
prestáva - nacvičil sa  nový tanec
s externým choreografom Jura-
jom Švedlárom. 

V roku 2002 súbor nadväzuje
spoluprácu s mladým kreatívnym
choreografom Lukášom Cabal-
kom – členom Lúčnice, ktorý
nás  posunul opäť o niečo vyššie.
Vytvoril nové, náročné, dynamic-
ké choreografie spolu  s Petrom
Jantoštiakom, ktorý k nim spraco-
val a nacvičil hudbu. V priebehu

4-och rokov vytvorili podklad
k programu 50. výročia založenia,
kde  atmosféru osláv dokreslil mo-
derátor Michal Dočolomanský.
Medzi  Jánošíkovcami a Lukášom
Cabalkom vzniklo puto, čo po-
tvrdzuje, že po jeho odchode do
Kanady pozýva našich dvoch ta-
nečníkov (Lukáša Kačmarčíka
a Jozefa Dluhého) do   súboru  Vi-
nok v Edmontone. Možnosti sú
neobmedzené- svedčí o tom aj
účinkovanie našich členov v iných
súboroch (Rimavan-RS, Jahodná
KE, bývalý VFS Jánošík Zvolen,
FS Ekonóm BA, Cimbálová hud-
ba Silvayovci, Tomáš Koky - Če-

skoslovensko má talent.)  
Po veľkom okrúhlom 50. výročí

sa súbor musí vysporiadať
s veľkou obmenou tanečníkov,
ktorí majú nadviazať na kvalitu, čo
pri  náročnosti tancov nie je jed-
noduché. Najbližšie roky sú preto
v znamení udržania choreografií
a práce s novými tanečníkmi. 

V roku 2007 na naliehanie býva-
lých členov vzniká Senior Jánošík
(budúci rok oslávi 5. výročie). Po-
darilo sa im obnoviť staré tance
a majú za sebou úspešné  vystú-
penia. 

V roku 2010 dochádza k organi-

Jánošík oslavoval vo veľkom štýle
19. novembra sa konali oslavy 55. výročia vzniku jed-
ného z najstarších umeleckých telies na území Svitu
– folklórneho súboru Jánošík Pri tejto príležitosti si
spoločne na uplynulé obdobie zaspomínajme pro-
stredníctvom príspevku jeho súčasného vedúceho
Mareka Kačmarčíka. 



Pozorovali ho i žiaci ZŠ Miero-
vá. Najviac sa o presné pome-
novanie tohto vtáka zaujímali

členovia krúžku pôsobiaceho
pod názvom Prechádzky príro-
dou. Vedeli sme, že ide o čajku
(o výskyte tohto operenca infor-
moval i denník Korzár 30. sep-
tembra 2011, druhové meno
tohto vtáka však uvedené nebo-
lo). Tohto vtáka sme mohli sle-
dovať opakovane nielen pri lieta-
ní ponad rieku, ale dokonca i
počas lovu potravy. V plytkej vo-
de sa snažil chytiť rybu prelieta-
ním ponad jej hladinu. Nepotá-
pal sa ako kormorán, ani sa ne-
brodil ako volavka, či bocian.

O výskyte čajky v našom mes-
tečku sme informovali členov

Slovenskej ornitologickej spo-
ločnosti  Jána Gúgha a Ing. Ma-
teja Repela, PhD., ktorí nám na

základe zhotovených kvalitných
fotografií pomohli s určením ro-
dového názvu tohto operenca.

Ide o čajku bielohlavú (Larus
cachinans), ktorá už v minulosti
bola pozorovaná na rieke Po-
prad v inej oblasti, doteraz sa
však tak ďaleko proti prúdu ne-
dostala. 

Podľa najnovšej legislatívy je
zaradená k chráneným druhom
národného významu, pričom
spoločenská hodnota jedného
jedinca predstavuje 331,93 €.

-db-
Foto: Vladimír Boža

Spoločnosť ANTIK Telecom
považuje Svit za jedno zo svo-
jich najkľúčovejších miest a pre-
to sa rozhodla informovať obyva-
teľov mesta o priebehu výstavby
siete.  

„Firma ANTIK Telecom má
všetky zákonom stanovené po-
volenia súvisiace s našim pôso-
bením vo Svite. Toho času sa
ukončujú výkopové práce
a v meste sa ukladá naša líniová
stavba do zeme, ukončené by
to malo byť do konca roka. Na-
ša Sieť funguje veľmi dobre, čo-
ho dôkazom sú aj spokojní zá-

kazníci, ktorých počet neustále
rastie a s mestom Svit rátame aj
do budúcna,“ uviedol hovorca
spoločnosti Antiku.

Pre nových zákazníkov, ktorí
sa zaregistrujú do 31.1.2012
prináša Antik vianočnú ponuku -
internet bez viazanosti s rých-
losťou 70 Mbit/s na šesť mesia-
cov zadarmo + 1 televízny balík. 

Existujúci zákazníci si môžu
v prípade doobjednania ďalšej
platenej služby bezplatne vybrať
buď Prémiový balík, Maďarský
alebo HD balík pre televíznu
službu.

Lepšie raz ANTIK mať, 
ako stokrát počuť

Obyvatelia mestečka Svit si všimli, že v septembri,
v októbri, ba i v novembri tesne ponad hladinou rieky
Poprad vo Svite lietal zvláštny operenec, ktorý sa do-
teraz v tejto oblasti nevyskytoval.

Čajka bielohlavá vo Svite na rieke Poprad
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Slovenské
národné noviny
Organizácia Matice sloven-

skej v Poprade dáva do pozor-
nosti aj občanom Svitu najstar-
šíe noviny Slovenské národné
noviny, ktoré vychádzajú od
1. augusta 1845 a založené
boli Ľudovítom Štúrom. Je to
týždenník, ktorý si môžete za-
kúpiť v novinových stán-
koch, resp. objednať v redakcii
SNN, Mudroňova 1, 036 52
Martin (mail: snn@matica.sk),
alebo v pobočke Slovenskej
pošty.

Janko Hraško 
ako muzikál
Premiéru predstavenia „O

Jankovi Hraškovi „ má za se-
bou kolektív literárno-dra-
matického odboru ZUŠ vo
Svite. Prvý decembrový pia-
tok ju ponúkli deťom našich
ZŠ a MŠ vo Svite pod réžij-
ným vedením učiteľa tohto odboru Martina Fečundu, ktorému výrazne pomáhala Eliška Zimo-
vá. Obidvaja si vyskúšali aj herecké pozície a so svojimi deťmi sa tešili  z úprimného potlesku
divákov. -vž- 

začným zmenám. Po 14-tich ro-
koch končí na poste riaditeľa a
manažéra  Slavomír Bednarčík.
Po Františkovi Pristačovi druhá
najvýznamnejšia osoba, ktorá
mala veľký vplyv na smerovanie
súboru. Celý kolektív mu touto
cestou ďakuje. Po jeho odchode
sa dočasným vedúcim na 1 rok
stáva tanečník  Jozef Dluhý, ve-
dúcou hudby Monika Fáberová. 

Na jar tohto roku bol zvolený
dlhoročný tanečník (20rokov) a
vedúci tanca Marek Kačmarčík.
Rok 2011 sa niesol v duchu prí-
prav na 55. výročie. Účinkovali
v STV vo folklórnej relácii Kapu-
ra, prišiel zahraničný zájazd a
nácvik  nového tanca “Tri polky
„pod taktovkou známeho mladé-
ho choreografa Vladimíra Mi-
chalka. Hudbu k tancu  upravil
Michal Noga. Tento tanec bol
vrcholom 55. výročia, u divákov
zožal obrovský úspech. 

Čo povedať záverom?
Som veľmi rád, že som mohol

byť súčasťou týchto osláv. Prvý
krát v jednom programe účinko-
vali tri generácie - DFS Jánoší-
ček, FS Jánošík a Senior Jáno-
šík. Všetky naše tréningy, sú-
stredenia, úsilie a čas sa zúroči-
li vo vypredanom Dome kultúry,
kde fantastickí diváci videli kus
nášho folklórneho života. Podľa
reakcií a neutíchajúcich potles-
kov počas programu ste nám
dodali veľmi veľa energie, ktorú
tanečník zažije málokedy. Preto
Vám patrí veľká vďaka. 

Chcem poďakovať všetkým
členom FS Jánošík za výborne
odvedenú prácu. Zvlášť vedúcej
hudby Mgr. Monike Fáberovej
a tanečnej vedúcej Ing. Márii
Brijovej. V neposlednom rade
hosťom nášho programu - mo-
derátorovi Igorovi Hraškovi z Rá-
dia Janka Hraška, výbornej žen-
skej speváckej skupine ROSA,
DFS Jánošíček a Senior Jáno-
šík. Touto cestou sa chceme
poďakovať sponzorom: Mestu
Svit, Nadácii Chemosvit, fir-
mám: Hope Family, Eurotour,
Emko-realizácia záhrad,   Limat,
EMPEQ servis, Basketpub, Ko-
liba Svit, Kvety Blažena Fronco-
vá, osvetľovačom, zvukárom,
Bc. Jarmile Kataríne Lehoczki
za krásnu maľovanú  scénu a za
scenár mojej manželke Mgr.
Eve Kačmarčíkovej. 

Veľká vďaka tým, čo tu boli
pred nami, tým, čo sú tu teraz
i čo tu budú po nás. Vďaka tým,
čo nám celý čas pomáhajú fi-
nančne, materiálne alebo aj jed-
noducho úsmevom a potle-
skom. 

Marek Kačmarčík - vedú-
ci súboru, tanečný vedúci

Regionálny poskytovateľ telekomunikačných
služieb ANTIK Telecom sa snaží presadzovať vy-
sokorýchlostný internet s digitálnou televíziou
nielen vo veľkých mestách, ale aj v menších, na
ktoré väčší operátori často zabúdajú.



Wolkrova Polianka 
a Boris Brendza

Boris Brendza vyštudoval masmediálnu komunikáciu
v Trnave, kde momentálne pokračuje v štúdiách ako do-
ktorant. V roku 1998 sa stal redaktorom a od roku 2000 je
šéfredaktorom časopisu pre mladú literatúru a umenie DO-
TYKY. Debutoval roku 2000 básnickou zbierkou Obrazce,
po nej nasledovala v roku 2002 zbierka Mesačné hodiny
a v roku 2006 vyšla zatiaľ jeho posledná zbierka poézie
Poď ďalej a povedz! Svoju tvorbu prezentoval v Sloven-
skom rozhlase i v časopise Slovenské pohľady, jeho verše
boli preložené do poľského, francúzskeho a anglického ja-
zyka. Pravidelne sa zúčastňuje ako porotca na súťažiach

pre mladých debutujúcich básnikov a prozaikov. U nás na besede sa
snažil priblížiť písanie začínajúcich autorov, študenti sa dozvedeli,
aké chyby robia pri tvorbe v poézii i próze, a aké majú možnosti pu-
blikovať. Beseda študentov zaujala, na záver neformálne debatovali
so spisovateľom o svojom časopise, i možnostiach prezentácie
a porovnania svojich výtvorov s inými mladými autormi. Básnik priblí-
žil študentom nielen svoj život, ale i svoje názory na literatúru
a celospoločenské dianie. 

Výstava Alexander Eckerdt 
– Grafika, kresba, maľba

16. novembra 2011 sa konalo slávnostné otvorenie výstavy Ale-
xandra Eckerdta, ktorú knižnica zrealizovala v spolupráci s Malou ga-
lériou Alexandra Eckerdta v Košiciach. Galériu v rodnom dome au-
tora na Kováčskej ulici v Košiciach vybudovala a vedie pani Emília
Nedzelová. Rozhodla sa takto oživiť a uchovať spomienku na svojho
švagra. Alexander Eckerdt sa narodil 6. júla 1932 v Košiciach. Jeho
cesta k umeniu nebola priamočiara. Najskôr sa vyučil za litografa
v tlačiarenskom závode v Košiciach, potom študoval na grafickej
priemyslovke v Prahe. V rokoch 1952 - 58 nasledovali štúdiá na Vy-
sokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Vincenta Hlož-
níka na odbore grafiky a u profesorov Čemického a Matejku na od-
bore maľby. Vytvoril asi 140 výtvarných diel, charakteristickým prv-
kom jeho tvorby bola lyričnosť, poetika, no i nostalgia a láskavý hu-
mor, až irónia. Je významným predstaviteľom imaginatívneho prúdu
slovenského výtvarného umenia 2. polovice 20. storočia. Jeho život
a dielo sa uzatvorili v plnom tvorivom nasadení v roku 1992. 

I touto cestou sa chceme poďakovať pani Nedzelovej za jej ocho-

tu a prepožičanie obrazov, i úsilie pri príprave výstavy. Poďakovanie
patrí i učiteľom zo ZUŠ vo Svite - Mariánovi Leskovjanskému,
a Martinovi Ternenymu a pani Eliške Zimovej za pekný kultúrny pro-
gram. Výstava je sprístupnená v priestoroch Mestskej knižnice vo
Svite do 31. 12. 2011. 

Beseda s Janou Pronskou
Ďalším podujatím v Mestskej knižnici vo Svite bola beseda so spi-

sovateľkou Janou Pronskou, ktorá bola venované naším najstarším
a najvernejším čitateľom –
seniorom. Jana Pronská žije
v Nálepkove. Hoci vyštudo-
vala strednú priemyselnú
školu geologicko-banícku,
už dvanásť rokov sa venuje
ekonomike v rodinnej firme.
„ Mojim snom bolo byť spi-
sovateľkou“ povedala svojim
čitateľkám, „písanie je pre
mňa relax“. Jana Pronská je
autorka, ktorá píše iba histo-
ricko-romantické knihy, pre-
tože ako povedala: “Veľa
problémov a nešťastia má-
me okolo seba denno- den-
ne.“ Známe sú jej romány
Zlatníkova chovanica, Bo-
sorkina dcéra, Hriech prvej
noci, Láska a česť a nedáv-

no vyšiel jej posledný román Zrade-
ná ľúbosť. Kniha Hriech prvej noci
bola vydaná i v češtine. Podujatia sa
zúčastnili aj čitatelia z miestnej čas-
ti Pod Skalkou. 

Všetci prítomní sa prostredníctvom
živej besedy dozvedeli mnoho zaujímavostí zo spisovateľkinho osob-
ného aj profesionálneho života. 

Pri tejto príležitosti sme tak, ako každý rok vyhodnotili i najlepších
čitateľov z radov seniorov. Na 3. mieste sa umiestnila Irena Nosko-
vá, ktorá tento rok prečítala 163 zväzkov kníh, na 2. mieste s počtom
prečítaných publikácii 167 sa umiestnila Elena Trhajová. Kráľovnou
čitateľov sa v tomto roku stala  Mária Guľvasová, ktorá prečítala 182
titulov. 

Knižné dary odovzdal oceneným Mgr. Ján Ryša, vedúci oddelenia
kultúrnych, športových a školských činností MsÚ vo Svite. 

-msk-
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Bohatý november v Mestskej knižnici vo Svite 
11. novembra 2011 sa uskutočnilo stretnutie
s účastníkom 47. ročníka Wolkrovej Polianky –
básnikom Borisom Brendzom. Podujatie bolo pri-
pravené pre študentov Strednej odbornej školy vo
Svite. Boris Brendza pochádza z Bratislavy. 



Poslanci NR SR seniorov oboznámili
so súčasnou politickou situáciou, ktorá
vznikla po páde vlády SR a o problé-
moch, ktoré je potrebné riešiť aj v súvi-
slosti s pripravovanými voľbami do NR
SR, ktoré sa uskutočnia 10. marca
2012. Seniori mesta organizovaní v ZO
JDS Svit a v oboch kluboch seniorov na
území mesta  kriticky poukazovali na sku-
točnosti týkajúce sa zdravotníctva, škol-
stva, valorizácie dôchodkov, poskytova-
nia sociálnych služieb pre seniorov a
vzniesli mnohé ďalšie pripomienky. 

Obaja poslanci NR SR za Smer SD pri-
sľúbili, že pri zostavovaní volebného pro-
gramu strany pred blížiacimi parlament-
nými voľbami budú nanášať a zohľadňo-
vať aj pripomienky seniorov zo Svitu. -ák-
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Na krátku pracovnú návštevu seniorov mesta Svit zavítali  21. 11.
2011 poslanci NR SR Dušan Čaplovič a Peter Šuca. Na stretnutí bol
prítomný primátor mesta PaedDr. Rudolf Abrahám, predseda ZO
JDS Svit Mgr. Miroslav Jurčák, predsedovia klubov seniorov Ber-
nadeta Točeková a Alexander Tokár, predseda K-ABŠ Vladimír
Vlha a ďaľší seniori. 

Stretnutie s poslancami NR SR

Seniori opäť brigádovali

Tatranská galéria vyhodnotila súťaž Anjel Vianoc 2011

BESEDA S BAŤOVCOM
V závere novembra sa v

SOŠ uskutočnila beseda s ab-
solventom Baťovej školy prá-
ce pánom Vlhom. Baťov sys-
tém riadenia preberajú štu-
denti v rámci predmetu Eko-
nomika, tematická časť Ma-
nažment.

Pán Vlha pútavo rozprával o svo-
jej mladosti, študentských rokoch v
Baťovej škole, ale aj období  svojho
nástupu do zamestnania. Študenti
s úctou a rešpektom počúvali pána
Vlhu a aktívne sa zapájali do disku-
sie. Jeho vyjadrenia o pracovitosti,
zodpovednosti, pokore a úcte sú
myšlienkami na zamyslenie našich
študentov.

PhDr. Hájovská, 
Ing. Babčáková

Účastníci stretnutia pozorne
počúvali.

Poslanec P. Šuca z rúk pri-
mátora mesta prevzal publiká-
ciu o Svite.

Foto: M. Jurčák

Členovia ZO JDS vo Svite
s členmi Klubu seniorov na
Štúrovej ulici po jarnom
upratovaní pred Domom
opatrovateľskej služby zor-
ganizovali aj v jesennom ob-
dobí brigádu na vyčistenie
priestorov od lístia a popa-
daných konárov. 

To, že sa seniori mesta ra-
di zapájajú do rôznych spo-
ločenských aktivít  je už zná-
me, ale faktom ostáva, že ra-
di sa zúčastňujú aj pri zveľa-
ďovaní a čistote v meste for-
mou brigád. Pri DOS sa 15.
novembra na jesennom
upratovaní zúčastnilo 16 se-
niorov, za čo im chcem aj
touto cestou poďakovať.

Text a foto:
M. Jurčák

Deti sa tak môžu výtvarne reali-
zovať a ukázať svoj talent a krea-
tivitu. Túto možnosť využili žiaci z
tridsiatich škôl a porota hodnoti-
la 694 prác. Slávnostná vernisáž

a odovzdávanie cien bola  2. 12.
2010 v Elektrárni Tatranskej ga-
lérie v Poprade. Zo Svitu sa zú-
častnili ZŠ, Mierová a ZUŠ na Ul.
kpt. Nálepku.

Medzi vyhodnotenými prácami
boli aj práce detí zo Svitu:

Čestné uznanie ZUŠ
za kolekciu kresieb a malieb,
ZUŠ, Kpt. Nálepku, Svit

Čestné uznanie pre jedno-
tlivcov (ZŠ s MŠ) 

Soňa Gardianová, 11 r., ZŠ,
Mierová, Svit

Čestné uznanie pre jednotliv-
cov (ZUŠ)
Dominika Čapóová, 12 r.,  Zá-
kladná umelecká škola, Kpt. Ná-
lepku, Svit (ZŠ)
Stela Lelkesová, 5 r.,  Základná
umelecká škola, Kpt. Nálepku,
Svit

-r-

Tatranská galéria v Poprade už tradične vyhlásila výtvar-
nú súťaž pod názvom Anjel Vianoc 2011, do ktorej sa de-
ti zo škôl regiónu mohli prihlásiť so súťažnými prácami
technikou maľby, kresby, grafiky a ich kombináciou.
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� NARODILI SA
Viktória Miždová, Ela Voščeková, Ste-
la Voščeková, Rebeka Ohaleková,
Dominik Vaško. 

� MANŽELSTVO UZATVORILI
Ján Ilčin a Anna Cútová, Mgr. Vladi-
mír Kozubík a Mgr.Paula Okániková,
Rastislav Kroščen a Lucia Gažiová. 

� ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV

Mária Prokopcová, Mária Cisková,
František Kuruc, Ervín Krompaščík,
Ondrej Soják, Zuzana Rušinová, Kata-
rína Ferenčáková, Irena Nosková, Ján
Bartko. 

75 ROKOV

Anna Eštvániková, Anna Kollárová, Mi-
chal Hnatko, Jozef Labus, Irena Bal-
tová, Bartolomej Seman, Štefan Hla-
vatovič, Emil Beličák. 

80 ROKOV

Matilda Marcinková, Marta Tomášo-
vá, Mária Luptáková, Alžbeta Šavelo-
vá, František Hrablay. 

85 ROKOV

Mária Vargová. 

90 ROKOV

Alžbeta Kumorovitzová

� NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Anna Ujčíková, Ing. Ján Valluš, Anna
Brižeková, Magdaléna Lešundáková,
Viktória Vidová, Rozália Ondrejičková,
Ľudovít Godiška, Anna Vytykačová,
Ján Molitoris, Viktória Machalová, Pe-
ter Grac. 

Spolocenská rubrikaˇ

� Predám veľmi pekný nový dievčenský bie-
losivý kožuštek - kožušina golier a rukávy,
veľ. S, cena 44 eur,

Inf. 0905 905 384. 

�  Vezmem do prenájmu garáž. Č.t. 0944
132 200.

Má Vaše dieťa problémy so zrakom?
Poradenstvo pre rodičov detí od 0 do 6 rokov

Máte podozrenie, že v jeho zrakovom vnímaní nie je niečo v poriadku?
Zle sa dieťa orientuje v priestore, je neisté? Ťažko rozoznáva predmety?
Nerado pracuje s obrázkami, odmieta hry vyžadujúce dobrý postreh?
Zle rozpoznáva zrakom? Odlišuje sa v niečom od ostatných detí? 
Navštívte, alebo kontaktujte

CENTRUM ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

pri Spojenej škole internátnej v Levoči, 
Nám. Š. Kluberta 2

tel.053/4512395, www.poradna.nevidiaci.sk

Spomienka
Blíži sa čas vianočných sviatkov, kedy sa stre-

távajú členovia rodiny. Počas týchto sviatkov
už nebudeme s našou milovanou mamou, bab-
kou, prababkou 

Pavlou Bednárovou, 
ktorá nás po dlhej chorobe opustila 18. 10.
2011. Navždy sme sa s ňou rozlúčili 21. 10.
2011. Ďakujeme všetkým zúčastneným, suse-
dom, jej bývalým spolupracovníčkam a zná-

mym, ktorí nám pomohli zmierniť náš žiaľ svojou účasťou
a kvetinovými darmi na poslednej rozlúčke s ňou. Ďakujeme všet-
kým, ktorí si na našu mamu spomenú aj v tomto predvianočnom
čase. 

S úctou a láskou spomínajú deti
a vnúčatá s rodinami a pravnúčatá

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme pánovi kaplánovi Jozefovi Gužá-
kovi, jeho asistentovi, pani Veronike Žoldákovej
z MsÚ a pracovníkom Pohrebných služieb za vyko-
nanie dôstojnej rozlúčky s našim zosnulým manže-
lom, otcom a starým otcom 

Štefanom Mačekom, 
ktorý nás navždy opustil 15.októbra 2011.Všetkým
bývalým spolupracovníkom, susedom a známym ďa-
kujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorý-
mi sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.      

Smútiaca rodina

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 168 980. 

O CHVÍĽU ZAČÍNA 
PLESOVÁ SEZÓNA
Príďte si vyformovať

postavu do šiat!
905 208 124      

www.linia.eu.sk 

Túžiš prestať piť ?
My sme to dokázali. 

Jeden od druhého sa učíme, ako žiť bez alkoholu.

ANONYMNÍ ALKOHOLICI
Stretávame sa každú stredu od 17.00 do 18.00 hod. na fare pri Katolíckom 

kostole vo Svite. Kontakt: Jozef, 0915 426 134

Príď k nám, funguje to!

� Predáme 2-izbový slnečný byt vo Svite
na Štúrovej ulici, v murovanom dvojpo-
schodovom bytovom dome bez výťahu,
s rekonštruovanou strechou. 

Byt je na 2. poschodí, kompletne zariade-
ný, má urobené samostatné plynové kú-
renie a vonkajšie žalúzie na oknách,  piv-
ničný priestor.  Výmera bytu je 61 m2.
Pred domom je parkovisko. 

Cena: 49 000 €, pri rýchlej dohode zľava.
Kontakty: 0910 198 699 alebo 0907 353
633 alebo 0903 747 884. 

Inzeráty
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Účelom stretnutia bolo poskytnúť potrebné
informácie z oblasti výkonu správy, resp. upo-
zorniť jednotlivé spravované domy na zákonné
povinnosti, či potrebné rekonštrukčné práce
na spoločných častiach domov. 

Prvá časť stretnutia bola venovaná prezentá-
cii zrealizovanej rekonštrukcie jednotlivých do-
mov za obdobie 2008 – 2011.Išlo najmä
o zateplenie, rekonštrukcie striech, výmeny
okien a dverí v spoločných častiach, rekon-
štrukciu elektroinštalácie, resp. odizolovanie
základov domu. 

V ďalšej časti boli zástupcovia domov upo-
zornení na zákonné povinnosti najmä v oblasti
dodávky tepla a TUV, ako aj v oblasti vyhrade-
ných technických zariadení zdvíhacích (výťa-
hov) s poukazom na potrebu realizácie úrad-
ných skúšok výťahov. 

Pozornosť bola venovaná aj rekonštrukčným
prácam doporučovaným správcom pre najbliž-
šie roky. Ide najmä o rekonštrukciu potrubných
rozvodov v inštalačných šachtách bytových ja-
dier. Prizvaný odborník informoval o postupe

pri takýchto rekonštrukciách, pričom upozornil
na prísne pravidlá pri likvidácii azbestu, ktorý je
vo väčšine domov súčasťou pôvodných rozvo-
dov. Zástupcovia správcu sa venovali aj postu-
pu pri rekonštrukcii elektroinštalácie a pri re-
konštrukcii a opravách balkónov a lódžií, ktoré
sú súčasťou fasád domov. Keďže väčšina in-
vestičných akcií je finančne náročná, možnosti

financovania obnovy bytových domov formou
úveru prezentovali zástupcovia 2 finančných in-
štitúcií, s ktorým správca najčastejšie spolu-
pracuje (SLSP, PSS). 

Zo strany správcu boli poskytnuté taktiež  ďal-
šie aktuálne informácie z oblasti výkonu správy,
akými sú ročné odpočty vodomerov, zmeny
vlastníkov bytov, postup pri zabezpečovaní
prác menšieho rozsahu, preplácanie drobných
výdavkov z pokladne, príspevky  do fondu pre-
vádzky, údržby a opráv, aj za nebytové priesto-
ry odkúpené od Mesta Svit a pod. Na záver ria-
diteľka spoločnosti poďakovala  prítomným za
účasť, ako aj za doterajšiu spoluprácu
a všetkým zaželala  krásne sviatky a úspešný
vstup do nového roka 2012. 

Ing. Ingrid Korenková
riaditeľka Bytového podniku

Naši tanečníci sa po otváracom programe
a prezentácii na javisku boli pozrieť v kúpeľnom
areáli „Secheni“, navštívili ZOO patriace medzi
najkrajšie v Európe a absolvovali obhliadku
mesta s historickým výkladom. Po hlavnom zá-
verečnom galaprograme , kde všetci účastníci
získali diplomy a ceny, odchádzali naši taneční-
ci s novými skúsenosťami, zážitkami a priateľ-
stvami, čo je v tomto umení pre rast tanečníka
veľmi dôležité. 

O tom, že TS Štýl (TSŠ) spolupracuje aj na
iných podobných projektoch s inými tanečnými
osobnosťami z celého sveta svedčia projekty,
ktoré v minulom šk. roku realizovala v rámci MF
DFS KB pod Tatrami. Zúčastnila sa dvoch za-
hraničných festivalov a vystupovala vo Svite
a okolí. Známa je aj v Humennom, L. Mikuláši,
Bojniciach.  V súčasnej dobe sa TSŠ pripravu-
je na náročný výmenný pobyt pod záštitou lek-
torovania  renomovaných pedagógov  tanca zo
Slovenska a zahraničia. Účelom celého projek-
tu je osloviť talentované deti, ktoré budú chodiť
na zahraničné stáže a festivaly za finančnej
podpory garantov a sponzorov. Cieľom je na-
učiť ich tanečnému umeniu na vyššej úrovni za

predpokladu ďalšieho vyššieho štúdia na stred-
nej škole  tanečného charakteru. 

Spolupráca s odbornými tanečnými školami
je stabilná a viacročná. Máme už štyroch od-
chovancov, ktorí takto v štúdiu pokračujú – po-
kračovali.

Z tohto hľadiska TS Štýl príjme niekoľkých
nových nebojácnych a húževnatých tanečníkov
vo veku od 9-12 rokov. Prihlásiť sa môžete na
tel. čísle: 0903 901 323. Profil TSŠ nájdete
na www.tsstyl.wbl.sk.

Vlasta Horňáková

V závere novembra sa v priestoroch zasadačky nad poštou konalo už 4. kon-
coročné stretnutie zástupcov vlastníkov bytov (tzv. domových dôverníkov)
so zástupcami správcu, teda spoločnosťou BYTOVÝ PODNIK SVIT, s. r. o. Na
stretnutí sa zúčastnili zástupcovia 30-tich spravovaných domov ako i pri-
zvaní hostia z externého prostredia. Od vzniku spoločnosti BYTOVÝ PODNIK
SVIT, s. r. o., sa tieto predvianočné stretnutia už pomaly stávajú tradíciou.    

Koncom októbra sa TS Štýl pri ZUŠ a OZ
DFS Svit zúčastnila za pomoci finanč-
ného príspevku MK SR, Mesta Svit, ZUŠ
Svit a Venuj   2 % na festivale X.-th jubi-
lee International Festival-contest of
children´s and youth creativity “CON-
STELLACTION OF BUDAPEST – YOTH,
INSPIRATION, TALENT. Na festivale bo-
li zastúpené kolektívy z Japonska, Číny,
Ruska, Bieloruska, Ukrajiny, Maďarska,
Rakúska, Slovenska, Českej republiky
a Srbska.

Tradičné koncoročné stretnutie 

Dlhoročná spolupráca napreduje

V Spišskom divadle
Krásnu rozprávku plnú snehových

vločiek i ľadových cencúľov pod ná-
zvom Snehová kráľovná zhliadlo 210
žiakov 1. až 5.ročníka ZŠ Komenské-
ho zo Svitu priamo v Spišskom divad-
le v Sp. Novej Vsi. Mnohé z nich nikdy
ešte neboli v tomto peknom divadle
a všetky deti si odniesli úžasný zážitok.

Monika Dudinská
ZŠ Komenského

Vianočné posedenie
Dňa 7. 12. 2011 usporiadala naša ZO posedenie pri jedličke. Táto milá akcia
na konci roka bola vyvrcholením našej činnosti. Vianočnú pohodu nám pri-
niesli deti z materskej školy a žiaci ZUŠ vo Svite svojimi vystúpeniami.Bol to
naozaj krásny zážitok pri prestretom stole ozdobenom vianočnou dekoráciou
a rozsvietenom vianočnom stromčeku.

Posedenia sa zúčastnili primátor R. Abrahám a náš dlhoročný sponzor Milan Čekan. Ďa-
kujeme im za milé, úprimné slová, ktoré nás povzbudili k ďalšej činnosti. Chceli by sme sa
poďakovať aj všetkým sponzorom, ktorí podporujú našu činnosť finančne alebo materiál-
ne. Bez ich pomoci by sme nemohli organizovať naše akcie. Konkrétne sa chceme poďa-
kovať R. Abrahámovi, p. Čekanovi, JUDr. Bezákovi, spoločnosti Chedos, a. s. a Nadácii
Chemosvit. Prajeme im všetko dobré v Novom roku.



Večer v deň príchodu sme si
mali možnosť všetci vypočuť kon-
cert na zrekonštruovanom orga-
ne v románskej rotunde sv. Kate-
řiny postavenej už v 13. storočí.
Na druhý deň vo štvrtok žiačky
našej školy vystúpili s prezentá-
ciou „Prečo ľudia vedú vojny“ na
seminári s vojnovou tematikou“.
Pripravili ho študenti gymnázia a
českotřebovské múzeum. Popo-
ludní pri výlete na Králicko sme si
mohli pozrieť unikátny pechotný
zrub „U Cihelny“, ktorý bol sú-
časťou čs. opevnenia v rokoch
1935–1938 a Vojenské mú-
zeum. Expozícia múzea zahŕňa
tanky, samohybné delá, bojové
vozidlá pechoty, obrnené trans-
portéry, poľné a protilietadlové

delá, protilietadlové rakety, míno-
mety, rôzne nákladné automobi-
ly, nosiče rakiet, muníciu, zbrane
a ďalšiu techniku. Večer sa nie-
sol v znamení športu, kde sme
mohli predviesť svoju taktiku a
pevnú ruku v kolkárni. V piatok
sme si uctili pamiatku vojnových
veteránov pri kladení vencov pri
Pomníku u Habrmanovej základ-
nej školy. Ešte pred odchodom
na rýchlik sme stihli vďaka ústre-
tovosti MsÚ Česká Třebová na-
vštíviť neďalekú Litomyšl. Bolo už
po sezóne, ale aj v jesennom ša-
te sme obdivovali Smetanovo ná-
mestie, kláštorné záhrady a sa-
mozrejme renesančný zámok.
Časť svojho života tu trávili aj
Alojz Jirásek či Božena Němco-
vá. Na záver sa chceme poďako-
vať MsÚ vo Svite a vedeniu našej
školy, že zlomok toho svojho ži-
vota sme tu mohli prežiť aj my. 

Žiačky zo 4. B SOŠ Svit
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Tabuľa vznikla ako súčasť projektu Monito-
rovanie a ochrana vodných ekosystémov
v rámci Euroregiónu Tatry. Obsahuje struč-
né informácie o meste Svit a aktivitách ob-
čanov a spoločností, ktoré vo firme sídlia. Sú
na nej prezentované i výsledky činnosti SOŠ
Svit a ZŠ Mierová Svit v oblasti environmen-
tálnej výchovy. Verejnosť sa môže dozvedieť
informácie o výskyte rastlín a živočíchov
v rieke Poprad vo Svite a v jej tesnej blízkos-
ti. Dôležitou súčasťou tabule sú i rady pre cy-
klistov, korčuliarov a chodcov o správaní na
cyklistickom chodníku.

Slávnostné prestrihnutie pásky pri tabuli sa
uskutočnilo za prítomnosti primátora Svitu

R. Abraháma, riaditeľky ZŠ Mierová Svit, Jo-
zefa Pavlíka z odboru školstva MsÚ v Popra-
de, žiakov ZŠ Mierová Svit a študentov SOŠ
Svit. Veríme, že tabuľa splní svoj informačno-

vzdelávací účel nielen pre obyvateľov, pra-
covníkov, žiakov a študentov Svitu, ale i jeho
návštevníkov všetkých vekových kategórií.                 

RNDr. Danica Božová

SPÁJA NÁS RIEKA

V prvej polovici novembra 2011 sa štyri žiačky a dvaja pedagógovia zo SOŠ vo Svi-
te zúčastnili na oslavách Medzinárodného dňa vojnových veteránov v partnerskom
meste Česká Třebová. Pre účastníkov aj z ďalších partnerských miest Oława (Poľ-
sko)a Agrate Brianza (Taliansko) bol pripravený bohatý program. 

Vedľa cyklistického chodníka pri
Kolibe sa začiatkom novembra
uskutočnilo slávnostné otvorenie
informačno-edukačnej tabule SPÁ-
JA NÁS RIEKA.

Výstava kresleného humoru
Jindřicha Otty

Výstava kresleného humoru Jindřicha Ottu, pri príležitosti je-
ho 50-ročného jubilea sa konala 9. decembra v Dome kultú-
ry. Na jej otvorenie prišlo okolo 40 návštevníkov.  

Po privítaní a predstavení autora kresieb nasledovali gratulácie a
odovzdávanie darčekov a samozrejme prehliadka výstavy, z ktorej
si každý účastník odniesol stolový  kalendár na rok 2012 s ilu-
stráciami jubilanta. Celú vernisáž dopĺňala príjemná hudba Petra
Pavličku z Kežmarku. Podľa ohlasov sa hostia cítili príjemne a ce-
lá akcia sa im páčila. “Chcem sa poďakovať mestu za poskytnutie
výstavných priestorov,” povedal na margo výstavy Jindřich Otta.
“Hlavné poďakovanie patrí bývalej vedúcej knižnice A. Gejdošovej
za ochotu a námahu, ktorú vynaložila pri príprave výstavy a za
krásny príhovor a moderovanie celej akcie.”

Medzinárodný deň vojnových veteránov v Českej Třebovej



Oboznámila školákov slovom i obrazom so
životom týchto lietajúcich cicavcov, stavbou
ich tela, spôsobom pohybu, zaobstarávaním
potravy, výskytom, denným režimom, ich
miestom v potravinovom reťazci a významom
pre človeka. Nechýbali ani otázky pani Mar-
tiny smerované žiakom, ale i opačne. Bese-
da sa našim piatakom veľmi páčila.

RNDr. Danica Božová, ZŠ Mierová Svit

Vo štvrtok 10. novembra 2011 nav-
štívila našu školu pracovníčka Sprá-
vy TANAP-u Martina Procháczková,
ktorá žiakov informovala o tom, že
rok 2011 je vyhlásený za Medziná-
rodný rok lesov a Medzinárodný rok
netopierov.

O netopieroch vieme viac

Chránime motýle
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Prakticky uplatňovali základné pravidlá správania sa na ulici. Precvičili
si prechod cez cestu s využitím priechodu pre chodcov, uplatňovali zá-
sadu ,,vidieť a byť videný“. Pri jazde na kolobežkách zistili, že vodiči mu-
sia dodržiavať dopravné predpisy. Všímali si rôznorodosť dopravných
značiek. Po krátkom pobyte vonku, deti čakalo občerstvenie a krátka
prezentácia na dopravnú  tematiku. Prostredníctvom nej rozvíjali zmy-
slové  vnímanie, sluchom analyzovali zvuky dopravných prostriedkov.
Zdôvodňovali význam reflexných prvkov na oblečení a určovali čo po-
trebuje cyklista. Učiteľkám primárneho vzdelávania, ktoré na záver de-
ťom rozdali malé darčeky a umožnili nám pozrieť terajších prvákov, pat-
rí vďaka. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.                   A. Krajčovičová

NA  DOPRAVNOM IHRISKU

Dráčik Didi, ktorý býva v Anglickom zámku so svojimi
kamarátmi si získal srdcia detí už aj v našej materskej
škole vo Svite.  Spolu s Didim deti vstupujú do tajomné-
ho, ale zaujímavého sveta angličtiny úplne nenásilne
a prirodzene. Cez rozprávky, pohybové hry, piesne, cho-
reografie a kúzla čarodejníka  Alberta to ide úplne ľah-
ko.  S lektorkou Katkou sa stretáva skupinka 10-tich de-
tí každý utorok. Súčasťou kurzu sú aj originálne CD
a DVD, ktoré si deti môžu a majú púšťať aj doma. 

Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si krátku ukážku
na www.didiandpolly.sk. 

Foto: Mgr. M. Bednárová

Súťaž sa konala v rámci projektu „Zlepšenie stavu ochrany mo-
týľov rodu Maculinea“, realizovaného v rámci Operačného pro-
gramu životné prostredie. 

Do súťaže sa zapojili žiaci 1. až 9. ročníka z 25-tich základných
škôl a osemročných gymnázií z rôznych oblastí Slovenska zasla-
ním 218 odpovedí na súťažné otázky, zaslaním 345 kresieb, 80
básní, 40 príbehov a 32 fotografií.

V jednotlivých vekových kategóriách porota odmenila trojice na-
júspešnejších súťažiacich. Boli medzi nimi aj dve žiačky z našej
školy.

Alexandra Smolková z 2.B získala 3. miesto a Nelka Glorí-
ková zo 7. A vybojovala 1. miesto. Obom dievčatám srdečne bla-
hoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

RNDr. Danica Božová

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici zor-
ganizovala celoslovenskú súťaž pre žiakov základ-
ných škôl a osemročných gymnázií. 

Malí škôlkari z MŠ – Pod Skalkou  v novembri navští-
vili dopravné ihrisko na ZŠ Komenského.
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Rybári ďakujú polícii
MO Slovenského rybárskeho zväzu aj touto cestou
úprimne ďakuje členom Mestskej polície vo Svite za
ich celoročnú spoluprácu a pomoc pri ochrane rybár-
skych revírov. Patrí im uznanie a úprimné poďakova-
nie, veľmi si to vážime. Želáme celému kolektívu všet-
ko dobré a veríme, že naše doterajšie výborné kontak-
ty budú pretrvávať. Pekné Vianoce 

MO SRZ Svit



Naši žiaci sa zapojili do súťaže MISS JA-
BLKO. 

Každé malo lístoček s označením jeho ma-
jiteľa, aby naša  porota, zložená zo zamest-
nankýň kuchyne, vedela určiť víťaza. Nehod-
notila sa len farba, lesk či veľkosť jablka, ale
aj jeho chuť. Po dlhom zvažovaní porota ur-
čila poradie a rozhodla takto: 1. miesto za
najkrajšie jabĺčko získal Adam Javorský
a Filip Pálka. Na druhom mieste sa umiest-
nili Sabína Šuligová a Sára Valachyová,
no a čestnú tretiu pozíciu si vybojovali jablká,
ktorých majiteľky boli Barbora Kokyová
a Simona Talarčíková.

Jablko má svoje čestné miesto  i v domácej
kozmetike, preto každá mamička hneď pri
vstupe do školy dostala návod na prípravu
výživnej pleťovej masky. Mamičky nám
z jabĺčok upiekli rôzne dobroty, či koláče. Tie
deťom veľmi chutili a nešetrilo sa ani slovami
chvály. Za ich šikovnosť a ochotu sa im
chceme veľmi pekne poďakovať.

V tento deň však na deti čakala aj súťaž
v jablkovom tanci. A ani táto disciplína sa ne-
zaobišla bez víťazov. Najlepšie sa pri tanci
vykrúcali Sabína Šuligová a Timea Husárová. 

Jabĺčko rezonovalo aj pri riešení rôznych
úloh v slovenskom jazyku,  matematike, či vý-

tvarnej výchove.Naše deti zvládli všetko na
výbornú. Na záver boli odmenené diploma-
mi..

Mgr. B. Javoreková, Mgr. E. Antalová
ZŠ Komenského Svit

Vzácna návšteva. Jeho bezprostrednosť
priniesla vtip a neformálnu komunikáciu, aj
keď hovoril o vážnych veciach. Pochopili
sme, že pred nami stojí človek, ktorý zasvä-
til svojej práci, podniku, ľuďom celý svoj ži-
vot. A ľudí má rád. 

Kto z nás by nechcel byť riaditeľom? Naša
predstava vyvolala úsmev na tvári skúseného
manažéra.. Postupne sme spoznávali histó-
riu podniku, jeho vývoj, premeny, zoznamo-
vali sme sa s výrobou, prevádzkami. Zdôraz-
nil životaschopnosť podniku, ktorý sa v tvrdej

konkurencii presadil. Potešilo nás,
že pozná našich starých rodičov,
rodičov, príbuzných, ktorí pracovali
a pracujú v tomto podniku. 

Na našu adresu zazneli aj tieto
slová: „ Neučte sa pre spolužiakov, rodičov,
pre učiteľov a známky, ale pre seba. A život
vás vyskúša.“ 

Mnohých z nás presvedčil, že sa musíme
vzdelávať, učiť sa cudzie jazyky, ak sa v živo-
te chceme uplatniť. Optimizmus a ľudskosť,
múdrosť, zodpovednosť a celoživotné skú-

senosti nášho milého hosťa nás presvedčili.
Pred nami je veľa možností uplatnenia sa v ži-
vote, len ich treba využiť. 

S radosťou sme prijali finančný dar a po-
zvanie do podniku na exkurziu, ktorá istotne
prispeje k nášmu rozhodnutiu - vybrať si
strednú školu a budúce povolanie. Ďakuje-
me.         Žiaci IX. A, IX. B zo ZŠ Mierová
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Pani Jeseň daruje každému z nás svoj symbol jesene. Sladké, voňavé,
šťavnaté... Jablko je jedno z najzdravších druhov ovocia. Okrem toho je
najbežnejší a najdostupnejší  zdroj vitamínov pre náš organizmus. Preto
si zaslúži dôležité postavenie v jedálnom lístku.

Dve vyučovacie hodiny a neučíme sa? Super. Stretli sme sa s člo-
vekom, ktorý v nás zanechal nezabudnuteľný dojem. Na prvý po-
hľad pôsobil prísne, vyžaroval z neho rešpekt. A ešte niečo. To
sme spoznali až neskôr. Ing. Michal Ľach, generálny riaditeľ Che-
mosvitu, a. s., navštívil našu školu, aby sa stretol s nami, devia-
takmi.

Miss Jablko v priamom prenose u nás v škole

Vzdelávame sa pre život

Republikový výbor Slovenského zväzu
záhradkárov usporiadal v Piešťanoch
celoslovenskú súťaž v aranžovaní kve-
tov pre kategóriu mládeže do 15 rokov. 

Tohto roku reprezentovali naše mesto Svit žiačky
ZŠ na Komenského ulici vo Svite.

Pod vedením učiteľky Mgr. Kataríny Hudáčovej
sa zúčastnili tejto súťaže žiačky Katka Šoltésová a
Martina Froncová. Obsadili veľmi pekné 5. a 6.
miesto. Bola to medzinárodná súťaž za účasti detí
z Nemecka, Českej republiky, Slovinska a Ma-
ďarska.

Chcem sa poďakovať  za  spoluprácu  riaditeľke
školy ZŠ Komenského Mgr. Anne Coganovej.

Karol Bereš
predseda SZZ Štokava II.

Šikovné aranžérky zo Svitu
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Strhujúci           írskeho tanca

Program podujatí

Pozývame vás do divadla!
Divadlo Commedia Poprad

J o r d a n   R a d i č k o v

18.januára 2012 o 18.30 v Dome kultúry
vo Svite

Komédia o vidiečanoch, ktorí majú zmysel pre fantáziu, po-
stavenú na tradícii uvoľneného ľudového rozprávania po-
pretkávaného satirou,groteskou a láskavým humorom.
Osoby a obsadenie: Hadži - Vlado Benko, Cvetana - Vero-
nika Žoldáková, Christo - Dušan Kubaň, Isaj - Michal Novák
Vstupné: 4,- eurá
Predpredaj: MsÚ, odd. kultúry, 7875 114, Dom kultú-
ry, 7755 201

Tanečný súbor MERLIN sa už dlhé
roky systematicky orientuje na írs-
ke rance, ktoré sú príznačné svo-
jim rytmom, majú osobité čaro
a výrazne ich zviditeľnilo známe
zoskupenie LORD OF THE DANCE. 

Naši slovenskí taneční interpreti, ktorým
velia manželia Barančíkovci, majú svoju do-
mácu pôdu v Snine a počas existencie sa

prezentovali po celom Česku i Slovensku,
ale i zahraničí. Sú síce počtom menší
a vekom mladší, ako spomínaný Lord of the
dance, ale výkony podávajú skutočne pro-
fesionálne. V plnom 80 minútovom nasade-
ní predviedli show pod názvom Fantasy of
dance svitskému publiku, ktoré nešetrilo
vďačným aplauzom. 

Opäť sa potvrdilo, že špičkových talento-
vaných ľudí máme nemálo aj na východe

Slovenska. Bolo naozaj úchvatné sledovať,
ako špičkovo odvádzajú svoju prácu, cítili
sme ich zapálenie pre tento tanec a srdce,
s akým odovzdávajú toto špecifické umenie
na javisku všetkým divákom. 

Milí „Merliňáci“, ste skutočné hviezdy,
patrí vám obdiv a poďakovanie za skvelý
utorkový večer 8. novembra 2011. 

vž
Foto: S. Pjaták

Pozor! Zmena termínu 
15. decembra o 16.00 hod. - Dom kultúry Svit

Snehulienka a sedem trpaslíkov – vianočná
besiedka ZŠ Mierová ul. pre verejnosť

15. decembra o 16.00 hod. - Kultúrny dom Pod
Skalkou

Vianočná besiedka detí MŠ Pod Skalkou pre ro-
dičov a verejnosť

16. decembra o 17.00 hod. - Evanjelický kostol Svit
Spišsko-nemecké Vianoce – hudobno slovný pro-
gram

17. 12. 2011 o 9.00 – Iskra Aréna
MŠK Iskra Svit – JUGO Košice, regionálna súťaž
Východ- žiačky

od 10.- 31. 12.2011 – bývalá knižnica v Dome kul-
túry Svit- prízemie

Jindřich Otta – výstava kresleného humoru

18. 1. 2012 o 18.30 hod. - Dom kultúry Svit
„Sneh sa smial, až padal“ - predstavenie Di-
vadla Commédia Poprad (viď plagát)

27. 1. 2012 o 19.00 – Spolcentrum Svit
Reprezentačný ples mesta (viď plagát)

Mesto Svit
vás pozýva na

Reprezentačný ples
mesta

27. januára 2012 (piatok) o 19.00 h
v Spolcentre vo Svite

O príjemnú atmosféru sa postarajú:
TC FORTUNA Poprad
TS orientálnych tancov ALIMAH Poprad 
Módna prehliadka SOŠ Svit
Andrea Majtnerová - moderátorka a hudobný hosť večera
Tombola
Do tanca a na počúvanie hrá skupina VILEMA

Vstupné: 33,- eur
V cene vstupenky: prípitok, predjedlo, večera, káva , zákusok, ½ l
vína na osobu, minerálka, druhá večera 
Predpredaj a rezervácia vstupeniek :
Mestský úrad, odd. kultúry, č.t. 7875 114, 0908 406 147 
(PO-PIA -  7.00 -15.30)

rytmu



Exkurzia do technických múzeí

Technická olympiáda v Poprade
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� 29. októbra sa rozhodol riešiť Marián N. zo Svitu svoje
problémy požitím väčšieho množstva liekov. Zanechal aj
list na rozlúčku. Po jeho nájdení mestskou políciou, ho
RZP previezla do nemocnice na ďalšie vyšetrenia. 

� 5. novembra neskoro večer po odchode z pohostinstva
na seba upozorňovali Maroš S. zo Svitu a Marek Z. z Bati-
zoviec nadmerne hlučným správaním. Pritom prevrátili
smetné nádoby, ktoré sa im dostali do cesty. Za priestu-
pok im bola udelená bloková pokuta a nádoby museli dať
do pôvodného stavu. 

� 6. novembra v supermarkete Billa sa dopustil krádeže
jednej fľaše alkoholu Patrik J. zo Svitu. Priestupok bol
ohodnotený výškou blokovej pokuty, ktorú zaplatil na
mieste. 

� 7. novembra bola hliadka MsP nápomocná pri riešení
problému rodiny v rozvodovom konaní. Pani Š. zo Svitu si
chcela odniesť zo spoločného bytu oblečenie pre seba
a svojho syna, manžel ju dnu nechcel pustiť. Hliadka pou-
čila muža, že kým nie je súdne majetkové vysporiadanie,
manželia majú rovnaké právo na byt. Po tomto vysvetlení si
žena oblečenie odniesla za prítomnosti hliadky MsP. 

� 7. novembra v predajni Lidl sa Iveta Č. zo Svitu chcela
bez zaplatenia obohatiť o kuracie prsia v hodnote 14,76 €,
ktoré si vložila do kabelky. Kamerový systém predajne ju
usvedčil z krádeže, za čo dostala blokovú pokutu.

� 11. novembra skoro ráno hliadka mestskej polície pri
obhliadke mesta našla sedieť na lavičke pri krytej plavárni
muža. Bol poriadne zmrznutý a zjavne pod vplyvom alko-
holu. Nevedel uviesť, kde býva, preto bol hliadkou preve-
zený do budovy zdravotného strediska, aby sa ohrial. 

� 14. novembra sa dopustil priestupku krádeže Marián
S. zo Svitu. Zo supermarketu Billa si chcel odniesť víno
a nezaplatiť. Dostal blokovú pokutu. 

� 16. novembra v predajni Second handu došlo ku krá-
deži šatstva v hodnote 30 €. Krádeže sa dopustila Mária
P. z Liptovskej Tepličky, ktorej údaje putovali do registra
osôb obvinených z krádeže. 

� 20. novembra v pohostinskom zariadení Stanica došlo
k bitke medzi návštevníkmi tohto zariadenia. Peter
K. a Milena Č. z Mengusoviec boli napádaní Dávidom S. zo
Svitu a Jozefom M. z Lučivnej. Neustále útoky do bitky mu-
sela prevziať a riešiť OO PZ Svit. 

� 24. novembra hliadka vykonávala pohovor so žiakom ZŠ
na Ulici mierovej Stanom K. z Gerlachova, ktorý napáda
spolužiakov, nadáva im a správa sa neprístojne aj
k učiteľom. Vykonaný bol za prítomnosti spolužiakov
a triednej učiteľky. 

� 24. novembra Oľga P. zo Svitu počula šramot vo vedľaj-
šej izbe, kde mala otvorenú vetračku. Aké bolo jej prekva-
penie, keď zbadala, že na okennom parapete visí asi 15
ročný chlapec rómskeho pôvodu a chce sa dostať do iz-
by. Keď ju zbadal, skočil z okna a utekal ku komplicovi, kto-
rý na neho čakal. Obaja chlapci rómskeho pôvodu mali po-
dľa popisu oblečené rifle, chlapec visiaci na parapete mal
oblečenú sivú bundu. Z bytu nestihli nič ukradnúť. 

� 27. novembra hliadka pri kontrole lesného porastu bag-
roviska objavila ležiacu osobu. Peter G. zo Štrby nejavil
známky podchladenia, ani omrzlín. Bol dezorientovaný,
nevedel hliadke vysvetliť, ako sa tam dostal z Katarínskej
zábavy a to bez jednej topánky. Keďže disponoval fina-
nčnou hotovosťou, privolaný taxík ho odviezol domov. 

� 30. novembra mestská polícia spolu s OO PZ Svit usku-
točnila preventívnu prednášku pre staršie deti Materskej
škôlky vo Svite. Cieľom prednášky bolo deťom objasniť
úlohu policajtov pri ich bezpečnosti a zároveň ich upozor-
niť na nástrahy, ktoré im vytvára zima, ľad a sneh. Deti za
odmenu zaspievali ujom policajtom krásnu pesničku. 

Z denníka polície

Môže byť technika pre niekoho zaují-
mavá? Veríme, že áno. A práve s deji-
nami techniky a jej vývojom sa oboz-
námili žiaci 8. a 7. ročníkov, ktorí v rám-
ci fyziky 25. 11. 2011 navštívili Slo-
venské technické múzeum, Múzeum
letectva a Múzeum automobilov v Ko-

šiciach. Aj napriek chladnému počasiu
si mohli pozrieť, ako vyzerajú vnútorné
paluby pilotov v lietadlách, vývoj rôz-
nych typov lietadiel od starých dejín až
po súčasnosť. Videli staré modely bi-
cyklov, áut a motorov. V slovenskom
technickom múzeu im sprievodkyňa v
rámci expozície ukázala, ako pracuje
vysoká pec, vývoj telefónov, písacích
strojov, starých náradí na spracovanie
a tavenie kovov. Na záver si mohli na
rôznych pokusoch vyskúšať elektrické
výboje.

Veríme, že táto exkurzia bola pre väč-
šinu žiakov inšpirujúca a načerpali z
nej nové poznatky a vedomosti.     

Mgr.D.Pavlicová
ZŠ Mierová, Svit

Boli to Filip Kušnír zo 7. A a dvojčlen-
né družstvo žiakov z 9.A triedy v zložení
Vladimír Rác a Michal Feriančík. Úlohou
siedmaka v tejto súťaži bolo vyrobiť
svietnik podľa technického výkresu
a deviataci mali vytvoriť drvič orechov
podľa vlastného postupu. V tejto súťaži
žiaci prejavili svoje zručnosti, presnosť,
tvorivosť, vlastnú fantáziu pri výrobe vý-
robkov v krátkom čase. Okrem toho mu-
seli preukázať svoje vedomosti aj
v teste, v ktorom  na nich čakalo 20 otá-
zok  z oblasti techniky.

Výrobky boli krásne a veríme, že
v budúcom školskom roku objavíme
opäť ďalších zručných žiakov a „kutilov“.

Filip Kušnír (na obr.) nakoniec v súťaži
obsadil krásne 2.miesto.                                    

Mgr. D. Pavlicová,
ZŠ Mierová, Svit

Mnohí žiaci ani netušia, akých manuálne zručných spolužiakov ma-
jú medzi sebou. A práve tí najšikovnejší z nich sa 14. 11. 2011 zú-
častnili okresného kola Technickej olympiády v Poprade.

Poďakovanie patrí R. Abrahámovi –
primátorovi mesta a mestskému zastu-
piteľstvu, ktorí tento havarijný stav za-
radili medzi priority mes-
ta Svit a schválili finančné
prostriedky v celkovej
výške 13 152 €. Rodičia
zo svojho rozpočtu po-
skytli 500 € na nákup
ochranných sietí na ok-
ná. Ich montáž po celom
obvode telocvične zreali-
zovali učitelia telesnej a
športovej výchovy Mgr.
Ladislav Potočný a Paed-
Dr. Peter Klempa. Za
všetkých užívateľov te-

locvične im patrí veľké ďakujem.
Mgr. Luďa Szabová, 

riaditeľka ZŠ Mierová

Telocvičňa  v novom šate
Začiatkom septembra 2011 prešla telocvičňa dlho očakávanou
zmenou, ktorá potešila pedagógov, žiakov školy a všetkých špor-
tovcov. Sklobetónky, zoschnuté a zatekajúce okná nahradili plas-
tové. Interiér doplnili ochranné siete. Dnešná telocvičňa pôsobí
moderným a estetickým dojmom, ale najmä, už do nej nezaprší. 



Legendy svitského športu: Janka a Jozef Ištokvci

Janka, za slobodna Hurtečáková, je
rodáčkou zo Svitu a Jozef, ten pochá-
dza z Potvoríc v okrese Piešťany. A čo
ich spojilo? Šport, nakoľko obaja na-
vštevovali Strednú priemyselnú školu
chemickú, kde šport v tej dobe bol
veľmi úspešný. Veď dokonca sa tu
hrala I. dorastenecká liga v hádzanej.
A nakoľko Janka mala veľmi rada šport
ako taký, no najmä volejbal, ich prvé
zoznámenie sa dohralo práve na volej-
balovom ihrisku na školskom dvore.

Janka už ako 15-ročná hrávala za
ženy Iskry Svit, veľmi rada spomína na
trénerov Jozefa Kapustu, Artúra Zá-
vadského, Karola Svobodu, Ludviga
Zvolinského.

„Každý tréner mi dal veľa nielen po
športovej stránke, ale i po ľudskej. No
najúspešnejším trénerom bol Štefan
Míček, ktorý ako jediný v histórii žen-
ského volejbalu vo Svite priviedol v ro-
ku 1968 družstvo do II. ligy. Veľmi ra-
da si spomínam na kolektív, ktorý tvo-
rili hráčky: Hanka Vevericová, Helena
Jakubčáková, Hanka Kazíková (Rata-
jová), Irena Čížová, Marta Moravčíko-
vá (Voščeková), Mária Šalkovská (Vojt-
ková), Monika Talpašová, Katka Bobu-
lová (Fogltancová), Hanka Ferencová
(Papcúnová), Katka Majchrovičová a
ja. Moje spomienky však idú aj do ob-
dobia, kedy sme ženský volejbal hrá-

vali pod vedením Mirosla-
va Hossu za Chemosvit
na podnikových súťa-
žiach a aj v rámci rezortu
Slovchémia. Na všetky
turnaje si rada spomínam
a najmä keď už vo veku
52 rokov som získala
cennú plaketu „Najuži-
točnejšej hráčky turnaja,“
zaspomínala si Janka Iš-
toková.

V roku 1970 sa vydala
za Jožka Ištoka, ktorý
okrem manželky mal lás-
ku tiež v športe. Hrával
hádzanú, no pre veľmi

dobrý výskok si ho všimli futbalisti a
postupne sa stal oporou zadných ra-
dov, pre svoju rýchlosť, výbušnosť a
veľmi dobrú hru hlavou. Vo Svite odo-
hral 17 futbalových sezón a aj keď do-
stal viacero ponúk z klubov hrajúcich
vyššiu súťaž, zostal Svitu verný. Za Svit
hral aj v rokoch 1968 až 1971, kedy
Svit pod vedením trénera Krásnohor-
ského hral Slovenskú národnú ligu.
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Na konci roka 2011 ma spomienky na legendy svitského
športu zaviedli do rodiny Jozefa a Janky Ištokových, ktorí ce-
lý svoj produktívny vek vo Svite venovali okrem plnenia si
pracovných povinností v Chemosvite a výchovy svojich
dvoch synov aj športovej činnosti.

Janka Ištoková pri
spomienkach na
volejbal aj s plake-
tou „Najužitočnej-
šej hráčky“ v ruke

Kolektív žien reprezentujúci Chemosvit pod vedením M. Hossu. Jana
Ištoková prvá klačiaca sprava.

Jozef Ištok (v strede) so spoluhráč-
mi - ligovými hráčmi Šerfözom
a Pavlicom, ktorí prišli hrať do Svitu.

Športová rodina
Sympatickí mladí ľu-

dia si vo Svite založili ro-
dinu, majú dvoch synov
Jožka(basketbal hrával
vo všetkých mládežníc-
kych kategóriach vo
Svite a bol vo výbere
hráčov SR do 21 rokov
na ME, jednu sezónu aj
dokonca trénoval Svit) a
Karola, ktorý je zamest-
nancom spoločnosti
Chemosvit Folie, a. s., a
po pracovnej dobe sa
venuje bojovému ume-
niu kendu ako tréner
mládeže.

Takže rodinný športový duch v rodine
ostáva a treba len veriť, že starí rodičia sa
budú tešiť zo životných i športových úspe-
chov svojich troch vnúčat, ktoré sú teraz vo
veku 10, 7 a 7 rokov.

„Šport mi dal veľmi veľa aj v súkromnom
živote, vďaka nemu som zvládla aj ťažšie ži-
votné obdobia, ktoré život prináša. A preto
odporúčam všetkým bez rozdielu veku, keď
môžete, športujte, hýbte sa, pomáha to nie-
len fyzicky ale i na duchu,“ zdôrazňuje pani
Janka Ištoková.

A spolu s manželom pred blížiacimi sa
vianočnými sviatkami a nadchádzajúcim no-
vým rokom želajú občanom mesta hlavne
zdravie, lásku k športu, aby neboli leniví,
úspešne bojovali s pohodlnosťou. Určite to
pomôže pri udržaní zdravého ducha v rodi-
ne.

M. Jurčák
Foto: archív Ištokovcov
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Kolkári bez víťazstva

V sále KD Pod Skalkou sa hral stolný tenis pri troch stoloch, pre-
tože sa ho zúčastnilo 9 mužov, 7 žien a 7 detí. O férovosť zápolenia
sa postarali rozhodcovia Jana Žiaková a Ľubo Leskovjanský, za čo
im patrí úprimné poďakovanie. Po trojhodinovom maratóne výhier a
prehier dobre padlo občerstvenie, ktoré pripravili členky výboru. Za-
tiaľ porotcovia vyhodnocovali vzájomné zápasy podľa tabuliek. V ka-
tegórií žien suverénne zvíťazila Vanda Matušeková, na 2. mieste sa
umiestnila Petra Matušeková a 3. pozíciu obsadila Barbora Bobulo-
vá. V kategórií mužov bol najlepší Tomáš Drobný, za ním sa umiest-
nili Miroslav Hric a Jozef Spáč.

Po vyhodnotení, za potlesku dospelých, si v detskej kategórii za-
slúžené víťazstvo odniesol Sebastián Buch, na 2. mieste sa umiest-
nila Emilka Leskovjanská a 3. miesto obsadila Sabinka Ivanová. Mi-
lým prekvapením bol najmladší účastník, len 2-ročný Vilko Dobias,
ktorého rúčku viedla mamička Klaudia. Hru bral s plnou vážnosťou.

M. Černajová

Stolnotenisový turnaj

Kolkári MKK Svit aj po 10. kole kolkárskej ligy skupina východ sú bez
víťazstva i keď po prvej trojici vyhrávali na body 2:1 a 37 kolov, predsa ve-
denie neudržali a prehrali.

KK Žarnovica - MKK Svit 3348:3249, na body 6:2.Výkony: Krato-
chwilla 573, Svitanek 580, Hájovský ml. 536, Focko 542, Hajovský st.
526, Šifra 492. V 11. kole kolkári pre nemoc viacerých hráčov proti do-
mácim hráčom z Sučian nenastúpili a zápas sa odohrá v náhradnom ter-
míne. Kolkárom Svitu po I. polovici súťaže patrí posledná priečka, keďže
nezvíťazili ani v jednom zápase. 

V hodnotení hráčov sú Sviťania zo 118 hráčov na týchto priečkach: 25.
Hajovský st.,(priemer zvalených kolov 542), 45. Svitánek (533), 47
Schmidt (531), 55. Kratochwila (526), 74. Focko 502, 77. Polomský
(498), 100. Hajovský A.ml., (507), 110. Šifra (460), Focko st. (454) a Ha-
jovský Patrik (380) odohrali iba jeden zápas. -lp-

MARATÓN PERLY KARPÁT
Trenčianske Teplice - 20.11.2011 (pretekári zo Slovenska,
Česka, Maďarska, Ukrajiny, Poľska)
Muži od 60 rokov: 1. František Gallik (bez rozdielu veku 15.) 

Opäť je tu nevľúdny, sychravý čas, kedy si vypĺňame
dlhé zamračené dni posedením s priateľmi, ručnými
prácami, čítaním kníh a tí otužilejší dlhými prechá-
dzkami krásnou jesennou prírodou. Pre športovo zalo-
žené rodiny výbor Únie žien pripravuje okrem kultúr-
no-spoločenských podujatí i športové akcie. Takou bol
i tretí ročník stolno-tenisového turnaja. 

Basketbalisti Iskra Svit
Tím BK ISKRA SVIT v novembri dosiahol v šiestich zápasoch 4 výhry a po

16. kole sa nachádza na 4. mieste extraligovej tabuľky. Najbližší extraligo-
vý zápas v roku 2012 bude v stredu 14. januára 2012 s HBK PRIEVIDZA.
ďalší 21. 1. 2012  BK ISKRA SVIT – MBK Handlová a 25. 1. 2012  s ONYX
Levice, 8. 2. s BK SPU BEMACO NITRA a 11. 2. s MBK Rieker Komárno,
vždy o 18. h. Všetkých fanúšikov srdečne pozývame!            -jd-

Žiačkam sa naďalej darí
Družstvo žiačok MŠK Iskra Svit odohralo ďalšie majstrovské zápasy v re-

gionálnej súťaži Východ.
3. dvojkolo:  Svit – Poprad 84:41, body Drobná 17, Grigerová 11, Ukao-

vá, Fábryová, Lorenčíková po 10, Svit – Poprad 81:43, body Ukaová 16,
Čižmárová 13, Grigerová 12, Drobná 11,

4. dvojkolo: Union Košice – Svit 24:99, body Sojáková 18, Drobná 18,
Mlynarčíková 14. Union Košice – Svit 27:106, body Čižmárová 23, Drob-
ná 22, Sojáková 18, Ukaová 14. V tabuľke sú žiačky Svitu zo šiestich druž-
stiev so 16 bodmi na 1. mieste pred druhým CBK Jugo Košice a tretím druž-
stvom Dannax Košice.                      -jr- 

Posledná  medaila sezóny
V neobvyklom  jesennom termíne sa uskutočnili26. 11. 2011 Majstro-

vstvá Slovenska v cezpoľnom behu v Dudinciach. Súťaž pre všetky veko-
vé kategórie bola zároveň poslednou možnosťou zabojovať o cenné me-
daily, či tituly. Naším najhorúcejším želiezkom v ohni bola Zuzka Gejdo-
šová, ktorá nastúpila na štartovú čiaru vo vyrovnanej konkurencii doras-
teniek, ako jedna z favoritiek. Na výborne pripravenej členitej trati zodpo-
vedne dodržala s trénerom dohodnuté taktické pokyny a po zvládnutí
3000 m si dobehla pre bronzovú medailu za výborné 3. miesto. -lp-

Tento úspech dosiahol káder hrá-
čov: Marušák, Frank, Macko, Les-
ný, Fridman, Koch, Tropp, Belller,
Jambor, Lajčák, Badzík, Lelkeš,
Pekarčík, Sabo, Monka, Jarkuliš,
Kozák, Gríger, Svočák. Trénerom
bol Viliam Nemčko, asistent Milan
Jambor, lekár MUDr. Jozef  Chle-
bec, masér Igor Richnavský a pred-
sedom FK Svit Dušan Dinda.

I keď Svit strelil málo gólov (23)

predsa svojou umnou defenzívnou
hrou na ihriskách súperov slávil
úspech. Zo 17 zápasov 11 vyhral,
3- krát remizoval a trikrát prehral (v
Stropkove 2:1, vo Vyšnom Opát-
skom 2:1 a doma s Humenným
0:2). Na góloch sa podielali títo hrá-
či: Kozák 4, Tropp 3, Jambor 3,
Badzík 3, Lesný 3, Monka 2, Lel-
keš, Koch, Lajčák, Beller, Jarkuliš
po 1. -ák-

Pred 50-timi rokmi v roku 1961 sa stali basketbalisti vtedajšej
Iskry Svit majstrami Československa. Pri tejto príležitosti súčasný
výbor BK Iskra Svit pod vedením Ing. Jána Drobného  pozval vte-
dajších basketbalistov (na obr. spolu s členmi výboru) na stretnu-
tie, ktoré sa uskutočnilo pred extraligovým zápasom so Sp. N.
Vsou v sobotu 10. decembra 2011. Z bývalého kádra hráčov pri-
šli: R. Vraniak, S. Hrúz, Z. Setnička, J. Lehocký, I. Kočík. L. So-
ročina, Š.Vašš a J. Fabišík, chýbali  už nežijúci D. Lukášik, R.
Bahník a tréner P. Antal. Ospavedlnili sa B. Lukášik, V. Brychta a
A. Frantz. Diváci potleskom vzdali hold hráčom, ktorí pred 50-timi
rokmi dosiahli pre klub, mesto Svit ale i celé Slovensko veľký
športový  úspech.                                             Foto: M. Jurčák

Futbalisti FK Svit účinkujúci v regionálnych majstrovstvách - vý-
chod po jesennej časti (odohratí 15 kôl) skončili v tabuľke prví
a po  dvoch kolách jarnej časti pred zimnou prestávkou skončili
na 2. mieste, keď na 1. mieste je družstvo z Humenného, ktoré
získalo o bod viac, t. j. 37 bodov. 

Futbalisti po jeseni druhí

Majstri si pripomínali...
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