
mesta je značne obmedzený a v súčasnosti trvá
stav šetrenia financií.

Po ňom M. Špiner podal návrh na podporu
mladých talentov zo zisku z veľkých kultúrnych
podujatí, ktoré by organizovalo mesto. Týmto ná-
vrhom sa budú príslušné komisie zaoberať.

Z ďalších hostí dostal slovo p. Dračka, ktorého
zaujímal dôvod rozdielnej ceny za predaj po-
zemku pri jeho dome a iných domoch. Dostal
vysvetlenie, prečo je cena za pozemky pri rodin-
ných a pri bytových domoch iná.

Pokračovalo sa schválením zahraničnej slu-
žobnej cesty vedeniu mesta do Č. Třebovej
na otvorenie nového múzea.

Poslanci schválili VZN č. 9/2012 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
a majetkom štátu zvereným mestu.

Následne dostal slovo za zhotoviteľa Územné-
ho plánu mesta Svit Ing. arch. Martin Balo-
ga,PhD. Okrem iného povedal, že požiadavky
záhradkárov ZO Breziny boli v tomto pláne za-
komponované – územie je prekvalifikované
z priemyselnej zóny na lokalitu záhrad. Vyjadro-
val sa k podobe červenej kolónie, zachovania tej-
to pamätihodnosti, ale i o zámere vybudovania
Múzea architektúry. Viac sa dočítate v rozhovo-
re s ním na str. 3.

Poslanci schválili predaj prebytočného ma-
jetku - garáže v byt. dome na Štúrovej ul. 243,
predaj pozemku k bytovému domu s. č. 199 na
Mierovej a bytovému domu s. č. 200 na Jesen-
ského ulici.

M. Lopušniak otvoril interpelácie otázkou na
rekonštrukciu okien v 26-bytovom dome na
Záhradnej ulici. Pridal sa poslanec V. Seman
návrhom, aby zastupiteľstvo schválilo zatiaľ as-
poň l. etapu – 4. podlažie. Kladným hlasovaním

Mestské zastupiteľstvo Svit prerokovalo

Primátor im odpovedal, že mesto
v rámci svojich finančných možností robí,
čo môže, ale takú veľkú investíciu, akú si

vyžaduje budova ZUŠ, si mesto nemôže
dovoliť. Ubezpečil ich, že postupne príde
na všetky lokality mesta, ale rozpočet

Informačný
spravodajca
občanov
mesta
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V úvode zasadnutia dostali priestor hostia. Ako prvý vystúpil A. Tokár,
ktorý predložil 7 požiadaviek členov KD Bôrik Pod Skalkou, týkajúcich sa
vybudovania komunikácií, ukončenia výmeny okien na kultúrnom dome,
opravy detského ihriska pri lesoparku, opravy fasády Jednoty, úpravy ži-
vého plota a rekonštrukcie bývalej ZUŠ na Dom dôchodcov. Pridala sa p.
Slavkovská prosbou, aby sa na túto časť mesta nezabúdalo.

Na návšteve v Českej Třebovej
Posledný septembrový víkend sa primátor mesta stal účastníkom nevšednej
slávnosti v družobnom meste Česká Třebová. Otváralo sa tu totiž nové múzeum
so zameraním na železničnú dopravu. Jeho súčasťou - stálou expozíciou sú aj
historické vozidlá Velorex, ktorých vynálezca pochádza z tohto pekného české-
ho mesta. Múzeum tak dostalo dôstojné podmienky pre plánovanú bohatú čin-
nosť do budúcnosti. Na foto čelní predstavitelia družobných miest zľava Agriate
(Taliansko), Svitu, českej Horní Lhoty a poľského mesta Olawa.

V dňoch 19. a 20. septembra sa v hoteli Spolcen-
trum vo Svite uskutočnil informačný deň, ktorý
v rámci európskeho projektu Nanoforce zorgani-
zoval Zväz chemického a farmaceutického prie-
myslu SR pre zástupcov z vedeckej bázy
a priemyselných podnikov združených vo zväze.

Na konferencii sa zúčastnilo okolo 60 odborníkov
z celého Slovenska – z vysokých škôl, výskumných
ústavov aj podnikov. Veľkú časť poslucháčov tvorili
účastníci z radov spoločností skupiny Chemosvit, kto-
rá sa na príprave konferencie aktívne podieľala.

Nanotechnológie sú špecifickou oblasťou, ktorá
ovplyvňuje široké spektrum vedných oblastí od bioló-
gie až po techniku. Nanočastice a nanomateriály za-
sahujú rôzne odvetvia. Svoje využitie nachádzajú
v spracovateľskom, automobilovom, leteckom prie-

(Pokrač. na 2. strane)

Breziny sú v Územnom pláne už zónou záhrad

Nanotechnógie vo Svite
www.svit.sk

mysle a aj v energetike. Okrem toho sa
intenzívne využívajú aj v textilnom, sta-
vebnom, elektrotechnickom priemys-
le, alebo tiež v kozmetike, v elektronike

i elektrotechnike a začínajú ho využívať
v potravinárstve. Obrovský potenciál
predstavujú nanotechnológie v medicí-
ne. -ep-



dostalo mesto pokyn k ďalším
krokom.

M. Jurčák sa opýtal na čiste-
nie cestných vpúští v rámci
údržby cestných komunikácií –
J. Žiak prehlásil, že toto čistenie
sa, ako vždy, urobí.

J. Lörincz sa zaujímal o pri-
delenie parkovacieho miesta
pred garážou p. Neuwirtha na
Ul. kpt. Nálepku. Ved. úseku

technických činností A. Krom-
ková informovala, že týmto sa už
zaoberala komisia výstavby
a živ. prostredia a v zmysle jej
záveru bolo žiadateľovi stanovis-
ko doručené.

I. Zima vyzval kompetent-
ných, aby intenzívne rokovali
s dodávateľom fontány na ná-
mestí, nakoľko od jej spustenia
sa vyskytujú nedostatky. Roko-
vania sú naplánované.

Ladislav Jašš konštatoval, že
v meste dochádza k častým
výpadkom elektrickej ener-
gie. Je potrebné získať od
energetických závodov stano-
visko, resp. dôvod týchto vý-
padkov a uverejniť ho v mest-
ských novinách.

V diskusii riaditeľ TS J. Žiak
predostrel aktuálnu situáciu vo
výstavbe kompostárne.

M. Smatanová prečítala ďa-
kovný list organizácie UNI-
CEF pre ZŠ Komenského vo

Svite za sumu 400,- €, ktoré vy-
zbierali v rámci Týždňa modrého
gombíka.

A. Balogová predložila po-
slancom hospodárenie mesta
za 8 mesiacov roku 2012, za-
znela informácia o záveroch
zasadnutia Dozornej rady BP
Svit, s. r. o., a návrhy na spí-
lenie niektorých vyschnutých
stromov. V závere J. Drobný
pozval všetkých na otvorenie
novej basketbalovej sezóny.

-vž-
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Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)

Časté poruchy v meste
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa 26. 9. 2012 zaznela v rámci

interpelácií otázka poslanca Ing. Ladislava Jašša : Z akého dôvodu do-
chádza v ostatnom čase k opakovaným prerušeniam dodávky elektrickej
energie vo Svite na celom jeho území? Tieto výpadky sú pomerne časté
a spôsobujú občanom komplikácie. Nejde o vopred ohlasované preruše-
nia, ale náhodné a nečakané poruchy. O odpoveď sme požiadali dodáva-
teľa energie:

“Naša spoločnosť neustále monitoruje prípadnú poruchovosť na svojich zaria-
deniach. Na základe dôslednej analýzy realizujeme viaceré technické
a organizačné opatrenia pre zaistenie stability distribúcie elektriny obyvateľom
mesta Svit a jeho okolia. Tieto práce ukončíme najneskôr 12. 10. 2012. Týmto
nepriaznivý stav odstránime a obyvateľom mesta Svit budeme opäť distribuovať
elektrinu bez prerušenia. Za doterajšie poruchy sa obyvateľom ospravedlňuje-
me.”

Východoslovenská distribučná, a.s.

Mesto Svit - Mestský úrad Svit
Hviezdoslavova 269/33, 05921 Svit

ponúka obsadenie funkčného miesta

PRÁVNIK MESTSKÉHO ÚRADU
VO SVITE

Kvalifikačné predpoklady
a iné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie právnického smeru
- prax v odbore obchodné právo resp. vo verejnej

správe vítaná, nie je podmienkou
- občianska bezúhonnosť
- komunikatívnosť, príjemné vystupovanie

Požadované doklady:
- doklady o vzdelaní
- profesijný životopis
- výpis z registra trestov resp. čestné prehlásenie o

bezúhonnosti, ktoré vybraný uchádzač nahradí
originálom výpisu z RT

Nástup do zamestnania je možný
od 1. 11. 2012.
Obsadenie funkčného miesta právnik MsÚ vo Svi-
te je možné na dobu určitú, zastupovanie počas
materskej dovolenky.

Žiadosti o zamestnanie možno zaslať
poštou na adresu: Mestský úrad, Hviezdo-
slavova 269/33, 05921 Svit alebo doručiť osob-
ne do podateľne Mestského úradu, II. poscho-

die, kancelária č. 203
v termíne do 18.10.2012.

Bližšie informácie: kancelária primátora mes-
ta Svit, č. tel.: 052/7875111, 052/7875113.

PRIMÁTOR MESTA SVIT

v súlade so Všeobecným nariadením mesta
Svit č. 5/2010 o poskytovaní dotácií z roz-
počtu mesta Svit

u r č u j e

termín uzávierky prijímania žiadostí o do-
táciu pre rozpočet na rok 2013 do 31.
októbra 2012.
Žiadosti podané po tomto termíne nebudú
akceptované.
Odporúčame nahliadnuť do citovaného VZN
č. 5/2010

Výlet do divadla
26. septembra v spolupráci so ZO SZZP Štrba sa členovia zúčastnili zájazdu

do Spišskej Novej Vsi, kde v Spišskom divadle videli hru „Dobrodružstvo pri ob-
žinkoch” v modernom podaní. Výkony hercov aj réžia sa všetkým páčila. Po
predstavení nám riaditeľ divadla porozprával o histórii a hercoch, ktorí začínali
v tomto divadle. Nasledoval obed v známej „Redute” a cesta pokračovala do
Levoče, kde si členovia prezreli Dom majstra Pavla, radnicu, múzeum a Chrám
Sv. Jakuba. Počasie nám prialo a plní nových zážitkov sme sa vracali domov.

Ľ. Kuzmíková, za výbor ZO SZZP
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Mesto je zrkadlom spoločnosti, ktorá v ňom žije

Ako vnímate architekto-
nický ráz Svitu, čím je z Váš-
ho odborného pohľadu toto
mesto zaujímavé ?

Svit bol založený ako mesto, te-
da nie ako fabrika alebo nocľahá-
reň pre obyvateľov, ale ako ce-
lok, ktorý zabezpečoval všetky
základné potreby obyvateľstva:
bývanie, prácu, voľný čas. Také-
to projekty sú ojedinelé a zvlášť
vtedy, ak aj po 80-tich rokoch
stále fungujú. Tento koncept sa
odrazil nielen v urbanistickej

štruktúre, ale aj v architektúre sa-
motných objektov, ktoré odrážajú
základnú filozofiu funkcionalistic-
kej architektúry, kde forma nasle-
duje funkciu. S minimálnym de-
korom zamerané na to, čo od
nich doba vyžadovala, a predsa
elegantné.

Územný plán nášho mesta
je "živý materiál"- ako hodno-
títe jeho súčasnú podobu?

Územný plán mesta je spolo-
čenskou dohodou, kde sú zakot-
vené základné pravidlá o využíva-
ní územia tak, aby určovali postu-
py a pravidlá pri výstavbe a rôz-
nych situáciách ohľadom rozvoja
mesta, ktoré môžu nastať.

Zabezpečujú optimálne zosúla-
denie požiadaviek pre zabezpe-
čenie udržateľného rozvoja. Tie-
to pravidlá sú stanovené s určitou
víziou, cieľom, ako by malo mes-
to vyzerať a fungovať. Každý
územný plán časom technicky aj
morálne starne a je ho potrebné
aktualizovať, alebo vypracovať
nanovo. To, že územný plán je ži-
vým materiálom však nezname-
ná, že sa bude dodržiavať iba nie-
kedy a inokedy sa podľa potreby

zmení. Aby mesto dosiahlo sta-
novenú víziu je potrebné tieto
spoločné pravidlá dodržiavať, po-
znať ich. Starostlivo zvážiť, či sa
niečo musí meniť. V súčasnosti
sa územný plán upravuje, aby sa
prispôsobil súčasným požiadav-
kám a zároveň chránil hodnoty,
ktoré mesto má.

Lokalita "červenej koló-
nie"" je iste jedinečná. Spät-
né roky jej však výrazne
ublížili. Myslíte, že sa ešte
dá čosi z nej zachrániť?

Mesto je zrkadlom spoločnosti,
ktorá v ňom žije. Nič tak neodrá-

ža spoločnosť, ako práve mesto.
Ak by som to ešte inak parafrázo-
val, snáď by sa dalo povedať:
"Ukáž mi, kde žiješ, a ja ti po-
viem, kto si a akých máš suse-
dov." Aj naša spoločnosť zreje a
dospieva, čo je vidieť aj na požia-
davkách pre stanovenie regulá-
cie práve na hodnotné časti mes-
ta. Je potrebné, aby si každý uve-

domoval, čo má a čo sú tie hod-
noty, ktoré vlastní.

Územný plán reguláciou stráži
aj hodnotu pozemku a nehnuteľ-
nosti. Kvalita prostredia priamo
vplýva na cenu nehnuteľnosti.
Dodržiavaním dohodnutej regulá-
cie pomáha teda každý spoloč-

nosti a svojmu prostrediu, a teda
v konečnom dôsledku hlavne se-
be. Mesto má stále hodnoty, kto-
ré sú hodné úcty.

Tie treba zachrániť, radšej ne-
skoro, ako nikdy. Ale ja si nemy-
slím, že by to bolo až tak neskoro.

Myšlienka vybudovania
Múzea modernej architek-
túry by náš Svit nepochyb-
ne zviditeľnila. Malo by síd-
liť v „7-etážke“ - budove
skladov v Chemosvite. Kde
sa zrodila a aké sú súčasné
predstavy pre jej uvedenie
do života?

Jej súčasná podoba sa zrodila
na Fakulte architektúry Sloven-
skej technickej univerzity v Brati-
slave, ale ako myšlienka takého-
to múzea má už dávnejšie kore-
ne. Mesto Svit svojimi hodnotami
by bolo vhodným miestom pre
zriadenie takejto inštitúcie, čím
by získalo ďalšiu jedinečnosť.
Múzeum by prezentovalo hodno-
ty nielen vo vnútri ale aj objek-
tom, kde sídli, aj mestom,kde sa
nachádza. To ešte viac upozor-
ňuje na zodpovednosť za hodno-
ty, ktoré musíme odovzdať aj na-
sledujúcim generáciám. Mú-
zeum má predstavovať inštitúciu
archivujúcu a prezentujúcu sta-
vebný rozvoj a hodnoty, ale má
ponúkať aj priestor pre spolo-
čenské stretnutia, odborné dis-
kusie a sprostredkovávať infor-
mácie študentom a všetkým, čo
o to prejavia záujem.

Ako architektovi - páči sa
Vám naše mesto? Čo by ste
mu pre budúce generácie
dopriali, resp. čo by mu
podľa vás ešte pomohlo k
jeho originalite, resp. jedi-
nečnosti?

Mne sa Svit páči, najmä keď
som postupne odhaľoval, čo
skrýva. Hovorí sa, že pod lampou
je najväčšia tma, a to býva zväč-
ša pravda. Niekedy nás na to mu-
sia upozorniť iní, čo máme doma.
Čo by som mu doprial... To, čo
potrebuje každé mesto a obec.
Kvalitný manažment priestorové-
ho rozvoja s jasnými cieľmi, ktoré
postupne napĺňa.

Spoluprácu s okolitými samo-
správami pri vytváraní spoloč-
ných postupov a dosahovaní
spoločných cieľov. Na to netreba
veľké investície, len cieľavedo-
mosť, uvedomenie si vlastných
hodnôt a dodržiavanie dohodnu-
tých pravidiel. Čínske príslovie
hovorí, že aj tá najdlhšia cesta sa
začína prvým krokom.

Poďakovala: V. Žoldáková
Foto: S. Pjaták

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva zazneli zaujímavé
informácie týkajúce sa súčasnej podoby a rozvoja mesta.
Položili sme preto niekoľko otázok Ing. arch. Martinovi
Balogovi, PhD., zástupcovi zhotoviteľa Územného plánu
mesta Svit, ktorý nám na ne ochotne odpovedal:

Rozhovor



„Nový hĺbkotlačový stroj
umožňuje výrobu flexibilných
obalov pri rýchlosti do 450 met-
rov fólie za minútu. Je výrazným
prírastkom pre firmu z hľadiska
konkurencieschopnosti na trhu,
máme s ním nové možnosti
a zvýši sa aj produktivita výro-
by,“ uviedol predseda predsta-
venstva a. s. Chemosvit a vý-
konný riaditeľ a. s. Chemosvit
Fólie, a. s., Jaroslav Mervart.

Tieto stroje sa využívajú predo-
všetkým na výrobu potravinár-
skych fólií. Náklady na zakúpe-
nie stroja spolu s pridruženými
nákladmi v iných oddeleniach
sa vyšplhali na 8 miliónov eur,
stroj vyrobila nemecká firma.
Chemosvit investoval do rozší-
renia výroby aj napriek stále
pretrvávajúcej hospodárskej
kríze. „V dobe krízy sa nárast
a klesanie dopytu veľmi mení
a práve tento stroj nám ponúka
kapacitnú rezervu, ktorá dokáže
uspokojiť tak štandardné, ako aj
mimoriadne požiadavky klientov

napríklad v sezóne,“ vysvetlil
Ing. J. Mervart. Spoločnosť
Chemosvit Folie, a. s., je naj-
väčšou dcérskou spoločnosťou
skupiny Chemosvit, Približne
75 % výrobkov firma distribuuje

do krajín Európskej únie, 20 %
ide na slovenský trh a ostatné
obaly do krajín ako napr. Rusko
a Ukrajina.

Vďaka uvedeniu nového stroja
do prevádzky spoločnosť vytvo-
rila spoločnosť v súvisiacich
profesiách dvadsať pracovných
miest.

Pásku prestrihol generálny ria-
diteľ dodávajúcej firmy W&H
Peter Steinbeck spolu s gene-
rálnym riaditeľom skupiny Che-
mosvit Ing. Michalom Ľachom.
Slávnostnému aktu boli prítomní
hostia z dodávajúcich firiem,
klienti, partneri z finančných
spoločností ako aj zástupcovia
médií. Text a foto: -epo-
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V Chemosvite, a. s., ktorý je najväčším zamestnáva-
teľom na území mesta, slávnostne uviedli do skúšob-
nej prevádzky nový 11-farebníkový hĺbkotlačový stroj.
Ide už o šiesty špičkový tlačový stroj, ktorý spoločnosť
zakúpila od roku 1994. Potreba kúpiť najnovšie zaria-
denie vyplynula z dlhodobého vývoja a prieskumu trhu.
Jeho výroba i samotná príprava na prevádzku trvali pri-
bližne rok.

V Chemosvite Folie uviedli do skúšobnej
prevádzky novú kapacitu

Zvýši zamestnanosť

Stručne

Generálna konzulka
Ukrajiny vo Svite

V závere augusta navštívila spo-
ločnost Chemosvit, a. s. vo Svi-
te generálna konzulka Ukrajiny
prof. Oľga Benč, PhD. s cieľom
zoznámiť sa osobne s aktivitami
spoločnosti, ktorá bola jedným
z prvých investorov na Ukrajine.

-ep-

Podpis deklarácie
V auguste podpísal primátor
mesta Rudolf Abrahám deklará-
ciu k vstupu mesta Svit do „Kon-
zorcie siete miest Karpatského
euroregiónu“. -ž-

Vianočná kvapka
Miestny spolok Slovenského

Červeného Kríža vo Svite sa ob-
racia na darcov, občanov a mlá-
dež v meste Svit a okolia s vý-
zvou pre darovanie krvi v akcii
„Vianočná kvapka krvi”. Odber
sa uskutoční vo štvrtok 13. de-
cembra 2012 od 10.00 do
14.00 hod. v Dome kultúry vo
Svite. Keďže sa odber usku-
toční v čase od 10.00 – 14.00
hod., prosíme darcov, aby v ten
deň konzumovali len ľahké jedlá
a neužívali alkohol.Krv je stále
potrebná a nenahraditeľná, pre-
to príďte podporiť túto predvia-
nočnú akciu. M.Zentková

Detská burza
ZO Únie žien Slovenska č. 4

vo Svite organizuje detskú burzu
jesenného detského ošatenia,
športových potrieb a hračiek.
Akcia sa koná v budove Pošty vo
Svite vo štvrtok a piatok 25. -
26. 10. od 8. do 17. hod. Prí-
jem čistých a nepoškodených
vecí bude 23. a 24. 10. od 15.
do 18. hod., vydávanie nepre-
daných vecí v sobotu 29. 10. od
12. do 16. hod. ZO prosí zá-
ujemcov, ktorí chcú svoje veci
predať, aby nenosili veci pre dos-
pelých (sukne, šaty, obleky).
Vstupné je 0,10 eur.

Zmena času
V nedeľu 28. októbra 2012

o tretej hodine ráno sa opäť
zmení letný čas na zimný streo-
európsky čas, posunutím hodi-
novej ručičky na druhú hodinu
ráno.

vzbudzuje záujem dievčat z celého Slovenska
V dňoch 20. a 21. septembra 2012 sa v Grand Hoteli Bellevue v Hornom Smokovci vo

Vysokých Tatrách uskutočnil casting 1. obnoveného ročníka MISS TATRY - 2012. Súťaž
krásy tela i ducha mladých žien sa tak presne po 20-tich rokoch vracia do našich veľ-
hôr a nadväzuje tak na trojročnú tradíciu zo začiatku 90-tych rokov, kedy sa súťaž pod
Tatrami uskutočnila trikrát.

MISS TATRY 2012

Osemčlenná porota, ktorej predsedala prvá
slovenská MISS SLOVENSKO z roku 1993 Karin
Majtánová, dnes známa televízna moderátorka,
mala ťažkú úlohu, pretože sa musela rozhodovať
na základe veľkého záujmu prihlásených dievčat.
Najväčšie zastúpenie mali samozrejme podta-
transké mestá Poprad, Lipt.Mikuláš, Kežmarok,
Mesto Vysoké Tatry, Svit, Ružomberok ale aj
Banská Bystrica, Vranov n. Topľou, Levoča, Hra-
bušice, Komárno a ďalšie. Kuriozitou je skutoč-
nosť, že na casting sa prihlásila aj tohtoročná
MISS SPIŠA Patrícia Šebestová a Dievča leta
2012 denníka Nový čas liptáčka Annamária Krá-
ľová.

V dňoch 22. a 23. 10.2012 sa v Grand Hoteli

Bellevue uskutoční sústredenie vybraných 12-
tich finalistiek súťaže, kde sa budú konať prípra-
vy na veľkolepý Galavečer - Finále MISS TATRY -
2012, ktorý sa bude konať v Kongresovej sále
Grand Hotela Bellevue dňa 14. 12. 2012
o 18:00. Vstupenky na toto podujatie, kde okrem
súťaže 12-tich finalistiek uvidia diváci aj veľa at-
raktívnych hudobných hostí, tanečných čísiel a
módnu prehliadku na najvyššej úrovni, si môžu
záujemcovia zakúpiť v sieti Ticketportal, v predaj-
niach TIK v jednotlivých podtatranských mestách
a na ďalších vybraných miestach, ktoré budú
uvedené na plagátoch podujatia od 1.11.2012.
Záštitu nad MISS TATRY-2012 prevzal primátor
Vysokých Tatier Ing. Ján Mokoš.
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Súťaž a program hier sa usku-
točnil v športovom areáli v Pod
Skalke aj za prítomnosti zástupcu
mesta Svit Mgr. Jána Ryšu, ved.
odd. školstva, kultúry a športu.
Súťažili štyri 3 – členné družstvá
mužov a žien z troch organizácii
JDS – dve z Popradu a jedno zo
Svitu a družstvo zložené za Okres-
nú organizáciu JDS.

Ako uviedol jeden z organizáto-
rov, predseda okresnej organizá-
cie JDS RNDr. Michal Brejčák,
v súťaživosti aj na poli športovom

je v organizáciach JDS vhodné aj
naďalej pokračovať, no najdôleži-
tejšie je pre seniorov vytvárať pod-
mienky na stretnutia, tvorivé využí-
vanie dôchodkových dní. A to aj
športový deň Pod Skalkou doká-
zal.

Organizátori pod vedením ta-
jomníčky ZO JDS vo Svite Anny
Gejdošovej pripravili niekoľko sú-
ťaží.Súťažilo sa v hode guĺou 5 kg
a 3 kg, kope na futbalovú bránku
a slalome s loptami. Vzhľadom na
nepriaznivé počasie sa posledné

dve disciplíny konali v miestnosti
kultúrneho domu.

V rámci športového programu
zaujala paródia, ako spomienka
na posledné spartakiádne vystú-
penia v roku 1985 pod vedením
Alexandra Tokára, kde 12 senio-
rov a jedna seniorka Mária Dicz-
házyová ukázali, že seniori sa
držia hesla „ v zdravom tele, zdra-
vý duch „

Hudobný doprovod v prestávke
súťaženia so ZO JDS Svit harmo-
nikárkou Máriou Voščekovou, pro-
fesionálna práca rozhodcov Jaro-
slava Rovného, Adolfa Hulína

a Ing. Vladimíra Rusnáka, zdravot-
ná služba sestričky Marty Sema-
novej, občerstvenie a odovzdanie
cien najlepším predsedom OV
JDS RNDr. M. Brejčákom a pred-
sedom ZO JDS Svit Mgr. M. Jur-
čákom dotvárili veľmi pekné odpo-
ludnie seniorov, ktorých sa zišlo
viac ako 70 zo Svitu i Popradu. Z
akcie odchádzali s dobrými pocit-
mi a dobrou náladou. A o to hlavne
organizátorom hier išlo. Organizá-
tori hier aj touto cestou ďakujú
mestu Svit za vytvorenie podmie-
nok pre organizovanie športových
hier. -ák-, Foto: A.Gejdošová

Športový deň seniorov sa vydaril
Zakladná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku

vo Svite s Okresnou organizáciou JDS v Poprade boli vo
štvrtok 20. 9. 2012 organizátormi II. Okresných športo-
vých hier seniorov.

Garant výstavy Základná orga-
nizácia Slovenského zväzu zá-
hradkárov BREZINY vo Svite
v spolupráci s mestskými ZO Máj,
Štokava 1 a 2 vyslovuje veľké

„Ďakujeme“ mestu Svit, ako hlav-
nému sponzorovi, ktorý nás pod-
poril finančne, ako aj bezplatným
zapožičaním miestnosti pre usku-
točnenie Podtatranskej výstavy
Ovocia a zeleniny.

Na výstave bolo prezentova-
ných 305 exponátov, vystavova-
ných bolo 45 druhov jabĺk, z nich
bolo 11 druhov rezistentných, 22
druhov hrušiek, 5 druhov hrozna
a 3 druhy sliviek.

Zeleniny bolo 46 exponátov
(najväčším exponátom bola tekvi-
ca GOLIÁŠ - cez 30 kg), samo-
statný kútik tvorilo 44 druhov lie-
čivých bylín pána Jána Jankala.

Najviac vystavovali Cyril Havlík
13 druhov, Ján Podolec 11, Jozef
Kalakaj 8, Štefan Rošinec 7, Voj-
tech Živčák 7, Ing. Augustín Boj-
ňanský 5.

Finančne nás podporili všetky
mestské ZO príspevkom na čle-
na. Ďalšími sponzormi, ktorí nám
prispeli produktmi boli (podľa
hodnoty príspevku): predajňa zá-
hradkárskych potrieb HAVAŠ,
Chemosvit a.s. Svit, kvetinárstvá
GABIKA a FANTÁZIA, Tatragas
a Protherm, Drogéria Otto Zum-
mer, Stavebniny Hlavná ul, a pre-
dajňa SENZI. Všetky sponzorské
dary budú pridelené oceneným
vystavovateľom, ako aj deťom
z MŠ a ZŠ, ktoré sa zúčastnia vý-
tvarnej súťaže „Čo ma oslovilo na
výstave - krása v záhrade.“

Nakoniec pomológovia vybrali
10 exponátov jabĺk a hrušku na
celoslovenskú súťaž o Jablko ro-
ka a najkrajšiu hrušku do Trenčí-
na. Veríme, že napriek nášmu ne-
výhodnému výškovému polože-
niu budú na tejto súťaži dobre re-
prezentovať podtatranskú oblasť.

Jozef Kalakaj
predseda OV v PP

podpredseda ZO SZZ Breziny

Záhradkári sa mali čím pochváliť. Výstavou si však aj vy-
menili skúsenosti a poučili sa, ako si od prírody vziať to,
čo nám ponúka, pre zdravý život.

Okienko
záhradkára

Záhradkári sa mali čím pochváliť



� NARODILI SA

Sára Minichová, Zara Kmetoniová, Viktó-
ria Černáková, Alexandra Zahoranská,
Sofia Čáni, Michal Drozd, Ronaldo Pecha

�� MANŽELSTVO UZATVORILI

Michal Boroš a Dominika Siráňová, Jozef
Košťál a Ľubica Obtulovičová, Ľubomír
Kováč a Veronika Hangurbadžová, Pavol
Mucha a Zuzana Muránska, Ing.Vladimír
Hyben a Mgr. Adriana Jardeková, Martin
Urban a Jana Gemová

�� ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

70 ROKOV
Vojtech  Živčák, Anna Lešíčková 

75 ROKOV
Pavel Hauke, Anna Hlavatovičová, Mária
Miklášová, Marta Bobulová

80 ROKOV
Vladimír Vlha, Vincent Grúbel, Michal
Kačmár, Gizela Šajtlavová,Vlasta Görne-
rová, Regina Lukáčová, Ing.Vlastimil Sla-
vík

85 ROKOV
Rozália Majlátová, Pavlína Beličáková,
Alžbeta Svrbická

90 ROKOV

Mária Pospíchalová, Juliana Jopeková

91 ROKOV

Emília Ivanová, Margita Gondková

� NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Róbert Šalvata, Ľubomír Šleboda, Ing.
Miloslav Siráň, Gizela Stupková, Matil-
da Marcinková, Eugénia Čičmancová,
Štefan Rešovský.

Spomienka

DÀa 15. októbra
2012 uplynie rok,
ão nás navÏdy
opustil vo veku 77
rokov môj dobr˘ a
milovan˘ manÏel,
otec a star˘ otec 

Štefan Maček.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím
tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú 
manÏelka, syn Miroslav 
a nevesta s vnúãatami.
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Spomienka
Odi‰la ticho, nie je medzi nami, no v na‰ich
srdciach Ïije spomienkami. 
UÏ len kytiãku kvetov Ti môÏeme daÈ 
a pri plamienku svieãky s úctou spomínaÈ. 

DÀa 18.októbra
2012 si pripome-

nieme 10 rokov, ão
nás navÏdy opusti-
la vo veku 67 ro-
kov na‰a drahá

manÏelka, mamka,
stará mamka 

Paulína Záhradníková.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku. S láskou a úctou spomína man-
Ïel, dcéra a synovia s rodinami.

Spoločenská rubrika

Spomienka

10. októbra 2012 uplynul rok, ão nás navÏdy
opustil ná‰ milovan˘ 

Ján TURČEK ml.
Ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme,
tichú spomienku.

Smútiaca rodina

Vyhotovujeme geometrické plány, 
vytyčujeme stavby a pozemky. 

Geodetická kancelária, 
Štefánikova 7, Svit,

0903 376 570, 775 7167

Banka Vám nepožičia?
Pôžička na ČOKOĽVEK

Pre zamestnaných a dôchodcov 
do 5000 €

3-mesačný odklad splátok.
Diskrétne, bez registra a bez poplatku.

0911/913849

Kúpim časopisy ABC a pôvodné sta-
ré hračky z obdobia socialistického
Československa – automodely, vláčiky
a angličáky (matchbox). Kontakt:
Tel.: 0910 186 942.

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

eur, II. trieda 3,00 eur. V ponuke aj dláž-
kovica a dokončovacie lišty. Doveziem.
Tel: 0915 863 227, 0911 168 982.

18. 11. 2012 
v Dome kultúry vo Svite

viď Program podujatí na str. 7



Baťova škola práce, ktorá bola
vo Svite založená 1. septembra
1939 vychovala stovky absolven-

tov, ktorí našli uplatnenie nielen
ako odborní zamestnanci v ma-
terskom závode, ale po celom
Slovensku na významných pra-
covných postoch. Už v roku
1940 bol vo Svite založený aj
Klub ABŠ, ktorý združoval „mla-
dých mužov" a „mladé ženy". Za-
nikol po II. svetovej vojne, no my-
šlienky Baťu, jeho systém vzdelá-
vania a práce pretrval v srdciach
absolventov celé roky a v roku
1995 vyústil do obnovenia Klubu
ABŠ vo Svite. Podobné Kluby
pracujú aj v Zlíne, Partizánskom,
Bratislave a Chelmeku v Poľsku.

Ani tohto roku sme neporušili
tradíciu a s kyticou kvetov sme sa
poklonili pri pamätníku  padlým
hrdinom, soche Tomáša Baťu
a buste zakladateľa Svitu J.
A. Baťu. Potom nasledovala spo-
ločná fotografia a začala sa vý-
ročná členská schôdza. V jej
úvode vystúpili členovia spevác-
kej skupiny Senior. Čestnú stráž
s emblémom baťovej školy držali
dvaja mladí ľudia v uniformách
BŠP, ktoré dal ušiť podľa archív-
nych materiálov výbor Klubu na
čele s predsedom Vladimírom
Vlhom. Príjemným a zaujímavým
spestrením bola aj módna pre-

hliadka z vlastnej dielne
žiakov strednej odbor-
nej školy.

V súčasnosti tvoríme najstaršiu
generáciu v našom meste, no na-
še aktivity sú pestré. K hlavným
patrí osvetová činnosť, kde na be-
sedách so žiakmi svitských škôl
im približujeme históriu Svitu
i baťovské princípy riadenia, život
mladých mužov a mladých žien
v škole a v práci. V závere no-
vembra 2011 sa v SOŠ uskutoč-
nila beseda s absolventom Baťo-
vej školy práce pánom Vlhom. Ba-

ťov systém riadenia preberajú štu-
denti v rámci predmetu Ekonomi-
ka, tematická časť Manažment.

Počas roka sme sa zúčastnili
výstavy Fenomén Baťa v Tech-
nickom múzeu v Košiciach, boli
sme na poznávacom výlete v
Kežmarku a okolí. Udržiavame
kontakty s celou členskou zá-
kladňou, spriatelenými klubmi
a usilujeme sa podieľať aj na ži-
vote mesta v spolupráci s jeho
vedením. Máme veľkú radosť z
novovybudovaného námestia
pred kultúrnym domom vo Svite,

pomenovanom po J. A. Baťovi. 
Aj po rokoch sa radi vraciame

do našich mladých čias a pri spo-

ločných stretnutiach si máme
vždy čo povedať. Sme presved-
čení, že tieto priateľské vzťahy
budú pretrvávať aj v budúcnosti.
Ani tento rok nechýbali spomien-
ky na prežité roky a nechýbali ani
slzy dojatia a ubezpečovania: tak
zasa o rok! Bude to jubilejné, 20-
te stretnutie.

Výbor K – ABŠ vo Svite
Foto: -ep- a archív K-ABŠ
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Keď spomienky hrejú...
V kaviarni Spolcentra vo Svite, kde sme pred vy-
še šesťdesiatimi rokmi mali svoju prvú klubovňu
a kde sa odohrával celý náš kultúrno-spoločen-
ský život, sa nás stretlo včítane hostí 160.
Okrem zástupcov spriatelených Klubov sme
s potešením medzi sebou privítali primátora
mesta, generálnych riaditeľov firiem, ktoré sú
nástupcami Baťovho závodu - Chemosvitu,
a. s. a VÚCHV, a. s., ako aj  riaditeľov svitských
škôl.

13. septembra 2012 zavítali do Svitu už po
19-tykrát absolventi Baťovej školy práce. 

19. októbra 2012 o 17.00 hod. - sála Domu kultúry
Folklórny súbor LIPTOV a  ANNA HULEJOVÁ - program k Me-
siacu úcty k starším 
Pre kluby dôchodcov, spoloč.organizácie a verejnosť. Ostatní zá-
ujemcovia získajú  zdarma vstupenky pred vystúpením, resp. na
MsÚ, odd.kultúry. 

20. 10. 2012 o 13.00 – sála Domu kultúry
„Spievaj že si spievaj“ - regionálna súťaž hudobného folklóru.
Ako hosť vystúpi súbor z Gruzínska.
Vstup voľný.

25. 10. 2012 o 19.00 – sála Domu kultúry
„Zamilovat se“ - komédia Divadla Kalich Praha. Hrajú Pavel Zed-
níček a Jana Paulová. Vstupné: 15,- €.

PRIPRAVUJEME: 

18. 11. 2012 o 19.00 a 17.00 hod.  
PARTIČKA – úspešný zábavný program
Vstupné 13,- €
Predpredaj: MsÚ – odd. kultúry 7875114, 0908406147, 
Reštaurácia Domu kultúry – 7755 201

SPIEVANKOVO - Mária Podhradská a Richard Čanaky 
rozospievajú všetky deti nášho mesta. 

Kultúrne a spoločenské podujatia v októbri



Ide o súbor poviedok, v kto-
rých sa venuje predovšetkým
vzťahom muža a ženy. Tak ako
ho poznáme z jeho predošlej
tvorby, príbehy podáva s rozprá-
vačským majstrovstvom, púta-
vo, ale i citlivo a s láskavým hu-
morom. Okrem novinky účastní-
kom besedy porozprával i o tom,
čo ho inšpirovalo k napísaniu je-
ho predošlých knižných titulov.
Priaznivcov svojich románov po-
tešil správou, že pripravuje voľ-

né pokračovanie románu Kód
9, ktorý sa objaví v predaji na je-
seň budúceho roka pod ná-
zvom Kód 1.

Jozef Banáš patrí k najúspeš-
nejším autorom posledných pia-

tich rokov na slovenskom kniž-
nom trhu.

Jeho knihy sa stali bestsel-
lermi. Román Zóna nadšenia
v roku 2008 získal ocenenie
Kniha roka a v roku 2012 sa
s ním stal autor finalistom ne-
meckej literárnej ceny Gottfrie-
da Seumeho ako prvý Slovák
v histórii. Preložili ho do češtiny,
poľštiny, nemčiny, pripravuje sa
jeho preklad do ukrajinčiny
a hindčiny. 

Je preto veľká škoda, že ve-
rejnosť v malej miere využila
možnosť stretnúť sa s týmto vý-
borným spisovateľom. Tí, ktorí
prišli, však určite neľutovali. Za-
žili príjemné stretnutie nielen so
zaujímavým literátom, ale i člo-
vekom. 

V septembri navštívil náš región bývalý politik, diplomat
a  úspešný spisovateľ Jozef Banáš. Preto sme si nene-
chali ujsť príležitosť, aby opätovne po 3 rokoch zavítal
do knižnice vo Svite a predstavil našim čitateľom svoju
najnovšiu knihu Posledná nevera. 

Beseda s J. Banášom

Ľubomír Jančok vyštudoval francúzsky
jazyk, literatúru a pedagogiku na Filozofic-
kej fakulte UK v Bratislave a medzinárodnú
politiku vo Francúzsku. Založil frankofónnu
asociáciu slovenských študentov a v roku
2006 bol zvolený za prezidenta Asociácie
študentov strednej a východnej Európy vo
francúzskom Remeši. Taktiež založil ces-
tovnú kanceláriu Monte Christo a v súčas-
nosti žije na osi Bratislava – Paríž.

Autor v knihe neprináša opis historických
pamiatok, ale opis francúzskej spoločnosti.
Dozviete sa ako sa odlišujú Parížania od
Slovákov, zaujímavé je i porovnanie fran-
cúzskeho školstva s naším i ďalšie postre-
hy zo života Parížanov. Zároveň Ľubomír
Jančok ponúka i pomoc slovenským štu-
dentom, ktorí by chceli študovať alebo pra-
covať vo Francúzsku. Môžu sa s ním skon-
taktovať cez jeho blog a on im pomôže sa

zorientovať, či zohnať ubytovanie. Mladý
a talentovaný autor nám s charizmou a fran-
cúzskym šarmom predstavil Paríž a my sa
už tešíme na jeho novú knihu Francúzsky
paradox.  

-mk-

28. septembra 2012 sme pripravili pre žiakov Strednej odbornej školy prezentá-
ciu knihy Glamour Paríža od Ľubomíra Jančoka. Do knižnice ju prišiel predstaviť
samotný autor. 

O “Glamoure” Paríža

Slovenská organizácia pre
vesmírne aktivity

Astronautická sekcia Českej
astronomickej spoločnosti

organizujú výstavu

POZVALI NÁS DO
VESMÍRU

autori - Milan Halousek (AS ČAS), 
Michal Vojsovič (SOVA)

a Mestská knižnica vo Svite

v priestoroch knižnice v období

5. – 22. 11. 2012
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Dievčatá a ženy! Neprehliadnite !
Stredná odborná škola vo Svite 

otvára svoje dvere širokej verejnosti!

Chcete si ušiť jednoduché nohavice, šaty, alebo čokoľvek „na seba“
a potrebujete pomôcť? Túžite tešiť sa z vlastnoručne vyrobených byto-
vých doplnkov, darčekov a pomohli by Vám odborné rady, ako na to?

Za malé peniaze si toto a mnohé iné milé, užitočné veci a vecičky mô-
žete zhotoviť pod odborným vedením lektoriek našej školy !

Stačí, ak svoj záujem prejavíte prihlásením sa do 

kurzu kreatívnej tvorivosti šikovných rúk,
ktorý pre záujemkyne mesta a blízkeho okolia otvárame za 

skutočne symbolickú cenu - 1,- € za jedno stretnutie týždenne!
Prihlásiť sa a získať

bližšie informácie môžete na č.t. 0911 905 024  
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Dňa 20. septembra 2012 sa žiačky Základnej
školy na Mierovej ulici zúčastnili  na celosloven-
skej súťaži v aranžovaní a viazaní kvetov v Pieš-
ťanoch. Reprezentovať 19. ročník VICTORIA RE-
GIA s medzinárodnou účasťou nám umožnil
Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov
v Poprade. 

Naše dievčatá –
Dominika Čapóová
a Júlia Vallušová
z 8. A triedy súťažili
v troch kategóriách:
1. Obraz- koláž zo
sušeného rastlinné-
ho materiálu
2. Kytica pre zá-
mockú pani
3. Kráľovské žezlo

Všetky disciplíny
sa niesli v duchu
slovenských hradov
a zámkov. Naše
dievčatá sa najlep-
šie umiestnili v kate-
górii viazania kytice
zo živých kvetov.
Poďakovanie patrí
pánovi Bérešovi za
možnosť reprezen-
tovať školu a mesto
Svit.   Text a foto: Ing. M. Kremmerová 

ZŠ Mierová Svit

Šikovné aranžérky

www.mapamesta.skV kategórii žiakov siedmeho roč-
níka ZŠ v konkurencii 576 súťa-

žiacich krásne druhé miesto
v rámci Slovenskej republiky a pr-
vé miesto v rámci Prešovského
kraja vybojovala Nelka Gloríková,
v minulom školskom roku žiačka
7. A, teraz 8. A.

Michal Krajčovič, bývalý žiak 9.A,
teraz už gymnazista obsadil
v konkurencii 340 žiakov štvrté
miesto v rámci Slovenska a druhé
miesto v rámci Prešovského kraja.

Prírodovedný seminár Delfín
v súčasnosti odštartoval nový roč-
ník. Zameraný je na prírodné vedy
- matematiku, fyziku, chémiu, geo-
grafiu a biológiu. Určený je žiakom
7.-9. ročníka ZŠ a príslušných roč-
níkov osemročných gymnázií. Zá-
ujemcovia nájdu potrebné infor-
mácie na 

www.seminardelfin.sk.

RNDr. Danica Božová
ZŠ Mierová, Svit

Delfín oceňoval
Organizátori celoslovenského korešpondenčného prírodovedného
seminára Delfín odmenili diplomami a hodnotnými vecnými cena-
mi najúspešnejších riešiteľov za školský rok 2012/2013.

Mesto Svit pripravuje
pri príležitosti vzácneho životného jubilea 

pani Maríny Kráľovičovej
10. decembra 2012 o 18.00 h v DK vo Svite.

V týchto dňoch prebiehajú opravy a čistiace práce
na Pamätníku padlých v parku pred Spolcentrom.

Foto: Eva Potočná

Mimoriadna udalosť!
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� 28. augusta v neskorých noč-
ných hodinách začula obyvateľka
mesta cez okno svojho bytu plač,
ktorý pripomínal plač dieťaťa vo-
lajúceho na svoju mamu. Pri kon-
tajneroch ležala Iveta. B. z Batizo-
viec, ktorá sa pod vplyvom alko-
holu nevládala dvihnúť zo zeme.
Hliadka jej pomohla pri návrate
domov. 

� 2. septembra sa nemohla že-
na dostať do svojho bytu, bola
vymknutá. Jej manžel sa telefonic-
ky vyhrážal, že si niečo urobí. Hli-
adka sa s pomocou majiteľky bytu
dostala dnu cez pivničné okienko,
kde na poschodí bol nájdený jej
manžel. Ležal nehybne na podla-
he, pravdepodobne kombinoval
alkohol s liekmi. Po jeho prebude-
ní ho záchranári previezli do ne-
mocnice. 

� 7. septembra v miestnej časti
Pod Skalkou vystrájali vandali.
Nechávali po sebe poprevracané
smetné nádoby, dva veľké kveti-
náče pri dome kultúry boli tiež
prevrátené. Okrem ohnutej do-
pravnej značky sa našli aj poroz-
hadzované vrecia s pohrabanou
trávou. 

� 13. septembra zasahovali ha-
siči v lese v lokalite nad bývalým
hotelom Mladosť. Zhorenište, kto-
ré ostalo po založenom ohni, stá-
le dymilo. Aby nedošlo k novo-
vzniknutému požiaru, kontrolu
pahreby vykonali hasiči. 

� 23. septembra na dvere evan-
jelickej fary vo Svite vyklopkával
bezdomovec G. z Batizoviec, kto-
rý tvrdil, že v kríkoch sú ukrytí tra-
ja chlapci, ktorí ho ohrozovali no-
žom. Po okamžitom príchode
hliadky mestskej polície, po obhli-
adke širšieho okolia, nebol pohyb
chlapcov zaznamenaný. 

� 23. septembra bola hliadka
mestskej polície informovaná
o pohybe muža na motocykli, kto-
rý jazdí pod vplyvom alkoholu. Hli-
adka túto informáciu posunula
štátnej polícii, ktorá na ceste E-18
zastavila vodiča motocykla Duša-
na A., ktorému bolo namerané
cez 2 promile alkoholu v krvi. 

� 24. septembra oznámil Ing.
Ladislav P. z Popradu - Veľkej, že
na ceste E-18 v pravom jazdnom
kruhu našiel bicykel a zobral ho
do kufra svojho auta. Polícia skon-
trolovala oblasť nálezu bicykla.
V priekope ani v širšom okolí ne-
našla osobu, ktorej tento bicykel
patril, preto nájdený bicykel umi-
estnila na útvare MsP. 

Z denníka polície

Na medzinárodných súťažiach v Bahraine vo
vekovej kategórii chlapcov do 16 rokov sa pre-
bojoval na ME, ktoré sa uskutočnili v Dubline
v Irsku v dňoch 11. až 13. septembra 2012. Ako
slovenský občan po víťazstve na slovenskom
šampionáte vo Veľkej Lomnici 1. až 3. 8. 2012
v kategórii chlapcov do 14 rokov sa takto dostal
aj do výberu Slovenska  žiakov 14- a 16-ročných
na ME. 

A dá sa povedať, že nesklamal, veď z 18 štar-
tujúcich obsadil 10. miesto,ako najlepší sloven-
ský golfista, keď dokonca po prvom dni súťaže
bol na 5. mieste. Vzhľadom na jeho vek je to po-
zoruhodný výkon, veď majster Európy Jack
Singh – Brar z Anglicka má 16 rokov a ďalší sú-
ťažiaci boli od neho 2 až 4 roky starší.

Blahoželáme a želáme Jakubovi veľa ďaľších
športových úspechov.    -ák-

Dôstojná reprezentácia v golfe
V uplynulom čísle novín mesta Svit sme informovali o mladom 12-ročnom Jakubovi
Hrindovi zo Svitu, ktorého v zahraničí uchvátil golf a ktorý hráva v súčasnom mies-
te bydliska, a to v Katare, kde býva s rodičmi.

HULIN TOTAL CUP
Posledný víkend septembra sa konal 1.ročník nohejbalového turnaja za účasti 7 družstiev a re-

prezentantov SR a Majstrov sveta z Košíc. Víťazmi sa stalo družstvo “Hulíni”.

Florbal na Mierovke
Od septembra 2012 začal pracovať v ZŠ Mierová 134 vo Svite florbalový krúžok pre chlapcov aj dievča-
tá 5. – 9.ročníka. Našim cieľom je umožniť žiakom zahrať si a zdokonaliť sa v tejto mimoriadne dynamic-
kej a svetovo známej hre a zapojiť sa podľa možností do florbalových súťaží v okrese Poprad. Športové vy-
bavenie bránkami, hokejkami, loptičkami, prilbami a dresmi pre brankárov sa nám podarilo zabezpečiť
v spolupráci s Nadáciou Chemosvit a Rodičovským združením pri ZŠ Mierová, ktoré nám poskytli finanč-
nú podporu na tento projekt. Obom v mene nádejných  florbalistov  veľmi  pekne  ďakujeme.     -lp-



Tentoraz bolo usporiadateľskou krajinou
Portugalsko, kam sme na tri dni 15.- 17. 9.
2012 prileteli z rakúskeho Schwechatu cez
talianske Miláno do Lisabonu a odtiaľ auto-
busom do krásneho mesta Leiria, ktoré leží
geograficky skoro v najzápadnejšom mieste
európskeho kontinentu. V skvelej súťažnej
atmosfére a výborne pripravenej súťaži na
úžasnom štadióne obsadila v skoku do diaľ-
ky Lenka Poništová výkonom 550 cm pekné
5. miesto. Ďalšie cenné body získala Stanka
Lajčáková v behu na 400m prekážok, keď
dobehla v novom osobnom aj oddielovom re-
korde 64,07s na 4. mieste. Na jej výbornej
tohtoročnej súťažnej forme má zásluhu aj fi-
nančná podpora vo výške 1.000 eur�
z grantového projektu 4. ročníka programu
Stredoeurópskej nadácie a spoločnosti
SLOVNAFT, a.s. - Staň sa Talentom Novej
Európy a získaj grant! Aj tento finančný im-
pulz pomohol Stanke kvalitne sa pripraviť a v
sezóne 2012 podávať výborné športové vý-
kony. 

V konečnom zhodnotení obsadili dubničan-
ky  medzi deviatimi družstvami z Fínska,
Grécka, Dánska, Holandska, Slovinska,
Francúzka, Česka, Slovenska a domáceho
Portugalska pekné  4. miesto, čo sa hodno-
tí v tejto konkurencii ako veľký úspech ! Teší
nás, že k tomuto kvalitnému výsledku prispe-
li aj naše dve dievčatá. 

Tento náš skvelý cestovateľský a športový
zážitok berieme aj  ako určitú formu odmeny
za doterajšie výborné športové  výsledky
a výkony! Sme radi, že sme nesklamali dô-
veru a splnili očakávania, ktoré sa od nás ča-
kali. L. Potočný

Európsky pohár v atletike  Leiria – Portugalsko 2012
Do finále Európskeho pohára klubo-
vých družstiev v atletike postúpili do-
rastenky z  Dubnice nad Váhom ako ví-
ťazné družstvo z minuloročných  Majs-
trovstiev Slovenska. Výraznými posila-
mi dubnického tímu sa stali aj naše
dievčatá Stanka Lajčáková a Lenka Po-
ništová (na obr. vpravo).
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Majstrami Svitu v trojkolovom turnaji v Bea-
chvollejbale sa stali TO SÚ ONI v zložení PE-
KO,ČADE,BULBO a MISS Sonička. 

Bežci v septembri
1.9.2012 - Červený Kláštor - Malý
pieninský maratón 18 km:
Muži do 39 rokov: 4. Peter Gallik, 5. To-
máš Kačmarčík 

2.9.2012 - Spišské Podhradie -
Okolo Spišského hradu (medzinárod-
ná účasť - 23 km): Ženy od 40 rokov: 1.
Danica Božová 

8.9.2012 - Račkova dolina - Vyso-
kohorský beh cez Klin (medzinárod-
ná účasť- 22 km, prevýšenie 1300 m):
Muži do 40 rokov: 9. Tomáš Kačmarčík,
21. Martin Jaš.
Ženy nad 40 rokov: 2. D. Božová

15.9.2012 - Štrbské Pleso - Memo-
riál Pavla Antala (s medzinárodnou
účasťou) - 8 km: Ženy do 34 rokov: 5.
Soňa Vnenčáková

16.9.2012 - Poprad - Steeple kros
Staršie žiačky (1 km): 1. Timea Miho-
ková, Juniorky (4 km) : 1. Veronika Aus-
terová. Ženy bez rozdielu veku (8 km): 1.
D. Božová 

23.9.2012 - Sečovce - Sečovská
desiatka (s medzinárodnou účasťou) -
10 km:  Ženy od 35 rokov: 2. D. Božová 

29.9.2012 - Poprad - Veľká : Po-
pradský kros (s medzinárodnou účas-
ťou) - 14 km: Ženy bez rozdielu veku: 3.
D. Božová ( zároveň najlepšia Slovenka)
Muži od 60 rokov: 5. Stanislav Miškár

PRIPRAVUJEME! 
27. 10 2012  o 10:00 ZŠ Mierová ul.

Majstrovstvá SVITU vo volejbale miešaných druž-
stiev. V šesťčlenných teamoch musia byť mini-
málne dve ženy a minimálne dvaja občania mes-
ta SVIT. Kontakt: Milan Špiner 0907353843.

Veronika Austerová  bodovala 
za Duklu Banská Bystrica

Na atletickom štadióne v Nitre sa 1. 9. 2012  uskutočni-
lo finále Majstrovstiev Slovenska družstiev mužov a žien.
Jednou z hosťujúcich pretekárok v drese Dukly Banská
Bystrica bola aj naša atlétka juniorka Veronika Austero-
vá, ktorá nastúpila v behu na 3000m cez prekážky. 

Po solídnom výkone dobehla do cieľa na výbornom treťom
mieste a pričinila sa tak o zisk celkovej striebornej priečky pre
Duklu Banská Bystrica za silným favoritom družstvom žien
z Dubnice nad Váhom. Za štartujúce družstvo môžu podľa
pravidiel hosťovať len 2 pretekárky, preto si ceníme, že dôve-
ru dostala práve naša Veronika (na obr. vpravo). Súťaž o titul
skončila veľmi kuriózne -  obe družstvá získali v súťaži rovna-
ký počet bodov a preto rozhodol až počet umiestnení  na tre-
tích miestach, nakoľko mali oba tímy rovnaký počet dosiah-
nutých prvých  aj druhých miest! L. Potočný



Kolkári bodovali 
I napriek tomu, že kolkári MKK
Svit nemajú vlastné kolkárske
dráhy vo Svite a domácim pro-
stredím sú dráhy v Sp. N. Vsi,
predsa sa do súťaže 2012/
2013 prihlásili a reprezentujú
mesto Svit v I. lige skupina vý-
chod.

V priebehu septembra odohrali
už 4 súťažné zápasy, v ktorých tri
krát prehrali a raz vyhrali, a to vo Fi-
ľakove v pomere 3180 : 3186,
na body 3:5.

V ostatnom zápase hrali na drá-
hach v Podbrezovej, kde podľah-
li v pomere 3362 : 3154, na bo-
dy 8:0. Výkony kolkárov Svitu:
Schmidt 557, Hájovský ml. 502,
Focko 488, Hájovský st. 547, Kra-
tochwilla 524, Polomský 527.

-ský-

V prvom oficiálnom 1. kole zá-
kladnej časti extraligy mužov ba-
sketbalisti Svitu hostili v prvú
októbrovú sobotu basketbalistov
zo Sp. N. Vsi. Zaplnená Iskra
Aréna neverila vlastným očiam,
keď úvod zápasu domácim opäť
nevyšiel a štvrtinu prehrali 16:34,

čo znamenal náskok súpera, kto-
rý sa už do konca zápasu nepo-
darilo stiahnuť. Svit opäť prehral
65:91. Zaujímavosťou bolo, že v
družstve Sp. N. Vsi dominovali
najmä slovenskí hráči, odcho-
vanci Sp. N. Vsi/ Baldovský, Ho-
vaňák, Štec, bratia Bečarikovci a

ďaľší/, ktorí si hravo poradili s le-
gionármi Svitu. O body Svitu sa
podelili: Hederson 16, Pužič 12,
McNeal 10, Archie 7, Kovalík 2
(Vladovič 8, Findura 5, Scherrod
5, Znanec 0).

V najbližšom zápase doma sa
predstavia o 18.00 v sobotu
13. 10. v zápase s Nitrou a 20.
10. privítajú majstra uplynulého
ročníka extraligy Prievidzu. -ák-
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Ešte 4 kolá

Basketbalisti extraligového klubu BK Iskra Svit odštarto-
vali základnú časť ligy predohrávkou už v sobotu 29.9.
doma s Levicami s výsledkom 64:81. Úvod zápasu do-
mácim vôbec nevyšiel, veď prvú štvrtinu prehrali 6:22 a
to sa už v priebehu zápasu ťažko doháňalo. Svit doplatil
na nezohratosť družstva, veď posledný Američan Hen-
derson (najlepší strelec v zápase 18 bodov) prišiel len tri
dni pred zápasom.

Futbalistom Svitu účinku-
júcim v IV. lige skupina vý-
chod ostáva do konca je-
sennej časti zohrať ešte
štyri kolá, z toho už len
jedno 21. 10. doma s V.
Revištiami.

Basketbalisti začali prehrou

Adento v súťaži
Športový  klub Adento Svit, zaoberajúci sa aj stolným tenisom, sa v priebehu

septembra zapojil do súťaže v stolnom tenise, kde hrá IV. ligu.

Ako nás informoval predseda klubu Jozef Klein, družstvo v zložení: Ladislav Markovič, Jozef
Klein, Miroslav Benko, Miroslav Benko ml,Ján Pavlišin, Peter Boržík, Róbert Štefko, Pavol Fáb-
ry a Ivana Krišandová už zohrali dva súťažné zápasy. So Slovenskou Vsou vyhrali 10 : 8 a remi-
zovali zo Sp. Štvrtkom 9 : 9.Najbližšie doma zohrajú zápasy v  čase od 10.00 h v malej teloc-
vični Iskra Arény 14. októbra s Kežmarkom, 21. 10. so Spišskou Belou a 11. novembra so
Spišskou Starou Vsou. 

Adento Svit je prístupné pre adeptov stolného tenisu počas tréningových hodín a to v stredu
v čase od 19, 00 do 20, 30 h a v piatok od 18.30 do 20.00 h.                    -ák-

Na obr. tím basketbalistov,
ktorí budú hájiť farby Svitu
v sezóne 2012/2013. Chýba
Henderson.

Foto: M. Jurčák

V posledných dvoch zápa-
soch, v 11. kole hrali na pôde
Michaloviec „B“, kde prehrali
3:0 a v 12. kole prvú októbrovú
nedeľu hostili futbalistov z Bar-
ce. A tu sa zrodila už v poradí
štvrtá bezgólová remíza. Aj tu
Svit doplatil na dôraznú hru
v šestnástke súpera, keď ne-
dokážu hráči nielen vypracovať
gólové príležitosti, ale i tie, čo
nastanú, nedokážu využiť na
strelenie gólu. 

Táto strelecká nemohúcnosť
trvá v družstve už dlhšiu dobu
a prejavuje sa aj v súčasnej ta-
buľke, keď Svit je po 12. ko-

lách na 5. mieste so ziskom 18
bodov pri skóre 16:13. Dosiaľ
vyhrali 4 zápasy, 6 remizovali
a dva prehrali. Na čele tabuľky
je Bard. N. Ves so ziskom 27
bodov pred druhou Sninou 24
bodov.

V posledných zápasoch je-
sennej časti budú musieť vyvi-
núť futbalisti Svitu veľa úsilia,
aby v tabuľke skončili v strede
tabuľky, lebo ich čakajú veľmi
ťažké tri zápasy u súperov vo
V. Opátskom, v Haniske a Sni-
ne a len jeden zápas doma.   

-ák -


